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Mijnwerkers reageren furieus op beslissing

Belgische mijnen
toch eerder dicht

Van onze correspondent

jj^jUSSEL-Er komt een eind aan
tw^elgie. De Vlaamse deelregering besloot gisteren dat
£ laatste mijnen van het land, die van Beringen en
*üh er in Belêiscri Limburg, uiterlijk op 1 januari 1993
u%n worden gesloten.

°° mynwerkers in Limburg
""en besluit al zien aanko-
hen ' maar toch is de onrust onder
Sgj. Sroot. Morgen al wordt in Has-
(W n protestby eenkomst gehou-
Mati " mÜnwerkers lijken niet van
L r 2»ch zomaar bij het besluit neer
Het ggen-
|v4n aat om een vervroegde sluiting
d<T want in 1986 nog hadL^tionale regering de mijnwer-
ity* beloofd dat de mijnen tot 1996

openblijven. Maar de laatste
bjj^den was al duidelyk dat die
Vm te geen betekenis meer had.<iie gens de Vlaamse deelregering,
Op nu de zelfstandige bevoegdheid
U^onomisch gebied heeft, zyn de
"oir?^ 11 niet meerrendabel. Het eco-
Mn en belang van de steenkolen-
eflpr"irig is minimaal en ook voor deOh/Sievoorziening is openhoudenryiodig.

fi Vi
ci«il regering heeft wel so-
da voor
h ü toegezegd. Zo zal
s^j Pensioenvoorziening ook na de

llI\g intact blyven en er komt

een inkomensgarantie voor mensen
die in 1996 minstens tien jaar ge-
werkt zouden hebben.

Drie miljard
Het openhouden van de mynen tot
1996 zou de schatkist minstens drie
miljard gulden hebben gekost. Dat
geld wordt nu uitgespaard, maar af-
gesproken is dat minstens de helft
an die besparing gebruikt zal wor-
den voor het scheppen van banen in
Limburg.
Ook de Kempense Steenkolenmij-
nen zelfzullenminstens 150 müjoen
gulden steken in nieuwe werkgele-
genheid.
De vakbonden zyn het in grote lij-
nen eens met de sluiting, maar eisen
wel goede sociale begeleidings-
maatregelen. De mijnwerkers en deopzichters zejf zijn echter niet van
plan zich zomaar by de sluiting neer
te leggen. „We zullen ons niet laten
paaien door gouden handdrukken.
De beste sociale begeleiding is het
behoud van onze banen".

Demonstratie
Er komt wellicht een nieuwe 'Marsop Brussel. Ook afgelopen maan-
dag werd zon demonstratie gehou-
den, maar die was beperkt van om-
vang en had een ludiek karakter. Nu
zeggen de mynwerkers echter dat
het 'oorlog, oorlog en nog eens oor-
log' is.

Het weer
Eflf ÖER WARM
bc ' *eer wordt dit weekend
dj??ald door een hogedrukge-lusboven de Britse eilanden,
w "J°m dit hogedrukgebied
H 0

*dt met een noord tot
je stroming dro-
tu' binder verontreinigde,ar ook minder warme lucht
t» gevoerd. Neerslag is niet
t^ Verwachten. De middag-

zal ongeveer 22
er aei» worden en morgen kan
Wj!! 01

g een graad bijkomen. De
t\^~. vandaag is matig uit
"oo insen tussen noord en

°ost ' terw'Jl morgen de
t0| 'ets afgenomen zal zijn
tj„ mat«g uit noordelijkerich-
tjeK- *oor eventuele informa-
L^betreffende het weer in
9lii.UrK kunt u bellen 06--C°P: 05.31 onder: 21.45*an op: 02.19 onder: 12.06

2*GEN:tl," °P: 05.30 onder: 21.46*ai»op: 02.33 onder: 13.31

Spanning Peking
naar hoogtepunt

Van onze correspondent
PEKING - Er zijn sterke aanwijzin-
gen dat het Chinese leger spoedig
Peking zal binnenvallen en de der-
tigduizend studenten met geweld
van het Pleinvan deHemelse Vrede
zal verdrijven. Rond de stad zijn
300.000 man troepen samengetrok-
ken. De telefoonverbindingen met
het buitenland zyn gisteravond ver-
broken.
De dreiging van een militaire in-
greep komt een dag nadat premier
Li Peng voor de televisie was ver-
schenen en tegen drie ambassa-

deurs die hem geloofsbrieven kwa-
men aanbieden, verklaarde dat „de
regering stabiel is en dat hy meester
is over de situatie".
Het was voor het eerst sindshy vori-
ge week de noodtoestand afkondig-
de dat de premier weer in beeld
kwam. Tegelijkertijd gaat het ge-

rucht dat partijleider Zhao Ziyang
met een aantal van zyn medewer-
kers onder huisarrest is geplaatst.
Ook de voorzitter van het parle-
ment, Wan Li, die om gezondheids-
redenen zijn bezoek aan deVS heeft
afgebroken, is onder huisarrest ge-
steld in Shanghai waar hij moest

[uitstappen op zyn terugreis naar Pe^
king. Ook gaat het gerucht dat vijf
legerbevelhebbers zelfmoord heb-
ben gepleegd omdat zy geen mede-
werking wildenverlenen aan de uit-
voering van de noodtoestand.
De studenten hebben inmiddels
aangekondigd dat zij nieuwe massa-
le demonstratieszullen organiseren.

" Hoewel alles erop
wijst dat de
machtsstrijd in de
Chinese top is be-
slecht ten nadele
van de door de stu-
denten gesteunde
partijleider Zhao
Ziyang, willen de-
zen hun strijd voor
meer vrijheid en de-
mocratie voortzet-
ten. Dit meisje is in
elk geval doodop na
ruim een week de-
monstreren op het
Plein van de He-
melse Vrede.

Voorhoeve wil
einde discussie

over Nijpels
MIDDELBURG - WD-leiderVoorhoeve wil dat de interne dis-
cussie binnen zijn partij over mi-
lieuministerNijpels ophoudt. Nu de
liberale bewindsman donderdag in
de strubbelingen over afschaffing

van het reiskostenforfait zich loyaal
heeft geschaard achter het VVD-
programma, is de bui over. „Dat is
een belangrijk signaal. Nijpels is
kandidaat en hoort erby", verklaar-
de Voorhoeve gisteren op het VVD-
congres in Middelburg.
De WD-vergadering onderstreepte
Voorhoeves pleidooi derijen te slui-
ten met een groot applaus, maar by
zyn toevoeging dat ook voorzitter
Luteijn van de Eerste Kamerfractie
zijn standpunt deelt, ging er het no-
dige gelach op.

woonblad
Kwaliteit bouwen en
wonen in Nederland
raakt achterop
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Restaurant uitgebrand

'Alarmcentrale
functioneert

onvoldoende'

Van onze verslaggever

MINIMI II In I I lii
aan de BouwbergstraatH

gisterochtend volle-H
Volgens brandweer-H

Severens de mel-H
de alarmcentrale(06-ll)H

Gulpen goedH
doorgegeven brandweer

waardoor deze pasH
na de bijH

het restaurant arriveerde. Severens:
„Dit is niet de eerste keer, de maat is
vol." De commandant wil een ex-
tem bureau inschakelen om te kij-
ken of Onderbanken een eigen een-
trale kan hebben.

de meldingen voor ambulance, poli-
tic en brandweer in Zuid-Limburg.
De nieuwe apparatuur, die 1 mei
klaar had moeten zijn, heeft de oude
verbindingen nog niet vervangen.

De alarmcentrale is in januari geïn- Commandant Schmedding van de

overkoepelende regionale brano-
weer zegt dat er 'hard wordt ge-
werkt aan oplossingen.

Volgens Severens 'kun je de burger
niet verkopen dat ze even moeten
wachten omdat de centrale het niet
goed doet. „Vijf minuten kunnen
enorm belangrijk zyn bij een brand.
Als we op tijd waren geweest, was
de schade aanzienlijk minder ge-
weest, dan hadden we de garages
kunnen sparen."

Volgens de brandweer bedraagt de
schade nu bijna een half miljoen
gulden.

m Zie verder pagina 15
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Dit weekend op radio
en tv
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Herinneringen aan
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Als positieve reactie op Sovjet-voorstellen

Bush wil VS-troepen
Europa verminderen

Van onze correspondent
NEW VORK - President Bush wil
de Amerikaanse troepensterkte in
Europa met tien procent terugbren-
gen, zo heeft het conservatieve dag-
blad Washington Times gisterenbe-
kendgemaakt. Bush, die intussen
naar Europa is vertrokken, zal dit
volgende week op de NAVO-top in
Brussel aankondigen.

Het besluit zou inhouden dat 34.000
Amerikaanse soldaten uit West-
Europa verdwijnen. Volgens de
Washington Times wil de president
zo laten zien dat hij te spreken is
over Sovjet-voorstellen op de be-
sprekingen over wederzijdse troe-
penvermindering in Wenen.

Afgelopen woensdag reageerde
Bush in Connecticut al positief op
de Sovjet-ideeën. Afgelopen week-
einde besloot hij in overleg met zijn
ministers Cheney (Defensie) en Ba-
ker (Buitenlandse Zaken) tot deze
maatregel, die tevens het voordeel
van bezuiniging op de defensiebe-
groting in zich houdt, zo schrijft het
dagblad.

Bush is gisteren naar Europa ver-
trokken voor het bijwonen van de
40e verjaardag van de NAVO. Bij
zijn vertrek sloeg hij ook een posi-
tievere toon aan over de veranderin-
gen in de Sovjetunie.

Jongetje bij
spelen omgekomen

MAASTRICHT - De 11-jarige Carlo
Bulten uit Maastricht is gisterna-
middag rond vijf uur tijdens het
spelen in de buurt van zijn woning
om het leven gekomen. Het jongetje
werd door een trimmer levenloos
aangetroffen in het sportpark Jeker-
dal.
Het kind lag onder een gekantelde
ijzeren hockey-doel dat op zijn
borstkas was gevallen. Toegepaste
mond-op-mond-beademing mocht
niet meer baten.
De gemeentepolitie van Maastricht
stelt een nader onderzoek in naar de
juiste toedracht van het ongeval.

Impasse
Het conflict met West-Duitsland
over de modernisering van SNF-wa-
pens is nog niet opgelost. De woord-
voerder van het Witte Huis, Marlin
Fitzwater, zei na de ontvangst van
het laatste voorstel van bondskan-
selier Kohl, dat er nog geen oplos-
sing in zicht is en dat de impasse
voortduurt.
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Bericht voor gebruikers
van Miele droogautomaten

Miele apparaten worden zowel tijdens de produktie
als later in het gebruik regelmatig op kwaliteit en duur-
zaamheid gekontroleerd.

Bij dezekontroles is gekonstateerd dat bij een
beperkt aantal apparaten de mogelijkheid bestaat dat
onder bepaalde omstandigheden een veiligheidsrelais
oververhit kan raken. De kans op brandgevaar is dan niet
altijd uitgesloten.

Miele Nederland B.V. wil uit voorzorgs- en veilig-
heidsoverwegingen dit relais vervangen.

Het betreft in Nederland circa 1.800apparaten met
de serienummers 8399820 tot 9549632 en de navol-
gende typenummers:

T 369 C - T 366 - T 5212 C
Het plaatje waarop het type- en serienummer zijn

vermeld is aangebracht aan de binnenzijde van de vul-
deur.

Indien u in het bezit bent van één van deze appara-
ten, verzoeken wij u Miele Nederland B.V daarvan in
kennis te stellen en wel uitsluitend telefonisch via het
(gratis) telefoonnummer 06-0224088 opwerkdagen tus-
sen 08.30 en 17.00 uur.

De vervanging van het onderdeel geschiedt, uiter-
aard gratis, aan huis en neemt slechtskorte tijd in beslag.

Wij wijzen erop dat dit onderdeel niet in Miele-
droogautomaten met een ander typenummer of in enig
anderapparaat van Miele is toegepast.

Voor het eventueel hierdoor veroorzaakte ongemak
bieden wij u onze excuses aan.

MIELE NEDERLAND B.V.

(ADVERTENTIE)
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Vrouwen niet technisch?
DatwilDSM wel 'ns zien.
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Memorabele expositie in galerie De Sauveur te Ulestraten

De intrigerende leefwereld
van kunstenares Paula Thies
ULESTRATEN - De binnen-
tuin van galerie De Sauveur in
Ulestraten bloeit uitbundig.
Uitbundigheid is ook de in-
djruk die de grote expositiezaal
vfekt. Hij is in hoofdzaak be-
stemd voor de schilderijen van
Paula Thies. De exposities in
de galerie zijn altijd meervou-
dig. Ook nu is er meer te zien
dan de schilderijen van Paula
Thies. Er zijn gouaches en
sculpturen in hout en marmer
van Jeannie Lelyveld, kerami-
sche objecten van Ingrid
Breuers, daar al eerder gezien
in geringere aantallen, en een
kamerscherm van Jaap Nieu-
wenhuis. De werken van
Breuers en Nieuwenhuis hou-
den die van Paula Thies gezel-
schap en dat versterkt de in-cjruk van uitbundigheid met
iets van gezelligheid - zoiets
Keèft een galerie nou voor op
ëeh museum. De kleur van de
kejamische objecten is aller-
minst terughoudend, ze zijn zo
groot dat ze met de schilderij-
en van toch niet geringe for-
maten converseren. De con-
versatie is - zoals al gezegd -
gezellig.

Wie de leefwereld van Paula Thies
kent, in en rond haar grote huis aan
een rivierdijk ergens in Gelderland,
raadt dat zij zich in de sfeer van De
Sauveur met zijn tuinen, zijn veel-
heid van met liefde gekozen dingen,
zijn smaakvolle arrangementen en
zijn exuberantie thuis zal voelen.
Het kamerscherm van Jaap Nieu-
wenhuis - een Commedia del Arte
tafereel - zal haar bij uitstek ver-
trouwd zijn, want de illustrator Jaap
Nieuwenhuis is haar schilderende
levensgezel. Hij zal wel model heb-
ben gestaan, niet al te letterlijk, voor

de schilderijen 'Schilderen Schilde-
rij' en 'Twee Schilders' - althans
voor een daarvan. Paula Thies
houdt ook van tuinen, van land-
schappen en bloemen: haar leven
getuigt daarvan en ook de thema-
tiek van haar schilderyen. Er is daar
weinig onderscheid: zij schildert
zonder ophouden.

Toch is ze allerminst de schilderes
van schilderachtige zaken die zon
voorliefde doet verwachten. In haar

huis bij de rivierdijk schildert zij
haarleven en haar leven had in Bus-
surn kunnen zijn, waar zy haar
jeugd doorbracht in bezettingstijd,
bijgenaamd 'zonnig Madeira' om
haar artistieke outfit, of in Amster-
dam waar zij aan de Rijksacademie
heeft gestudeerd. Waar zij heeft ge-
woond, waarzij nog altijd contacten
heeft en waar zy tweemaal een ten-
toonstelling had. Zij exposeerde
voor het eerst twintig jaar na haar
afstuderen. Zij deed dat meest in de

provincie. Het is merkwaardig nu te
constateren dat haar reputatie nau-
welyks evenredig is aan haar krach-
tig en opmerkelijk talent.
Ze had les van Campendonk even-
als de meeste van de 'Amsterdamse
Limburgers, die tot haar kennissen
behoren. En van Kokoschka op zo-
mercursussen in diens Schule des
Sehens in Salzburg. Het monumen-
tale aspect in Campendonks kun-
stenaarschap sprak haar niet aan,

maar haar expressionistische kleur-
gebruik heeft er duidelyk mee te
maken: het heeft een kwaliteit die
zeldzaam is. Het is bij haargecombi-
neerd met de losse en vitale aanpak
die de Neue Wilden demonstreren
en dat levert originele, eigentijdse
en tevens uiterst fraaie schilderijen

Soms worden de thema's aange-
reikt door de lectuur - zoals in het
schilderij van Don Quichotte.
Meestal zyn zij inhoudelijk uit het
leven gegrepen- uit het eenvoudige
en gewone leven. Zij betreffen din-
gen als een dagelijks brood, maar
meest mensen en hun situaties, zo-
als toeristen bij een antiek beeld,
het aangrijpende, in enkele kleuren
geschilderde beeld van vrouw, kind
en vogelverschrikker, of de schitte-
rende feestgangers, terugkerend,
naar het lijkt, op een nevelige och-
tend. Het is een schilderij met de
picturale kwaliteit van Duits ex-
pressionisme, met een psychologi-
sche lading en van een bijna halluci-
nerende sfeer, die door een heel be-
weeglijke lineatuur in een lichte
toon lykt te worden verkregen. Het
heeft misschien meer dan deandere
affiniteit met Kokoschka- het volgt
hem na een een ernstig pogen iedere
penseelstreek betekenis te geven
voor de totale picturale kwaliteit,
voor de spanning van het schilderij.
In dat pogen worden de in andere
werken aanwezige decoratieve vor-
men, kaders en meanders, ook nooit
enkel decoratief: ze zyn daar uiterst
geïntegreerdebestanddelen.
Alle aandacht die aan de picturale
kwaliteit gegeven wordt tast intus-
sen de inhoudelijke gegevens niet
aan. Alles blijft op soms verbluffen-
de wijze herkenbaar - tot in de klei-
ne menselyke, soms ietwat humo-
ristische, soms ietwat boosaardige
trekjes van figuren en karakters.
Een memorabele tentoonstelling in
galerieDe Sauveur tot 12 juni.

pieter defesche

" Don Quichotte, olie/doek van Paula Thies.

exposities
Silvia Wederath
in galerie Ipomal

LANDGRAAF - In galerie Ipo-
mal, Kerkberg 2 te Landgraaf,
wordt morgenmiddag om 15.00
uur een expositie geopend met
werk van de Amerikaanse kun-
stenares Silvia Wederath. Deze
tentoonstelling, die tot en met 25
juni loopt, is geopend op woens-
dag, donderdag, zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, vrij-
dag van 13.00 tot 20.00 uur.

In haar schilderyen probeert de
in de Amerikaanse staat lowa ge-
boren Silvia Wederath een uit-
weg te vinden voor haar frustatie
en woede tegen de wereld om
haar heen. In Washington heeft
ze de muren van haar huis met
monumentale paleizen en inte-
rieuren beschilderd en zo haar
'eigen' wereld gecreëerd.

"Werk van Hans hemmen, te zien in Rabo-bank Maas-
tricht.

Twee exposities in
kasteel Hoensbroek

HOENSBROEK - Zowel in Fo-
togalerie 68 in het Poortgebouw
als in het Archeologisch mu-
seum van Kasteel Hoensbroek
zijn momenteel exposities inge-
richt. Fotogalerie 68 toont tot en

met 9 juli een collectie werk van
Ben van derKruys. De expositie
is geopend van maandag tot en
met vrydag van 10.00 tot 12.00 en
van 13.30 tot 17.00 uur, zaterdag
en zondagvan 13.30 tot 17.00 uur.
In het archeologisch museum
wordt tijdens de zomermaanden
dagelyks van 10.00 tot 17.00 uur
recent werk getoond van de
Heerlense graficus/beeldhouwer
Alfons Stadhouders.

Van der Kruys toont in Hoens-
broek zwart/wit foto's met tui-
nimpressies. Hij fotografeert het
verval van planten en struiken in
de herfst, soms geaccentueerd
door bemoste keien en tegels en
schilferende muren. Daarbij
wordt voortdurend en nadrukke-
lijk gebruik gemaakt van het re-
flecterend licht dat van allekan-
ten schynt te komen.
De sculpturen van Alfons Stad-
houders zyn geënt op voorbeel-
den van prehistorische idolenen
vruchtbaarheidsbeeldjes. De
monumentale vormgeving komt
tot stand door de uiterst eenvou-
dige uitvoering. Stadhouders
werkt met duurzaam gesteente,
waaronder diverse prachtige gra-
nieten. Hij vervaardigde voor
deze expositie bovendien een
aantal lino's met voorstellingen
van dieren zoals men die kan

zien in grotschilderingen

Tussen Heerlen
en Zolder...

MAASTRICHT - Verschil of
overeenkomst? Die vraag kan
deze maanden worden gesteld
by een vijftal exposities in Bel-
gisch en Nederlands Limburg.
De exposities hebben het karak-
ter van een culturele uitwisseling
en staan in hetteken van de her-
denkingvan de splitsing van bei-
de Limburgen.

Vanmiddag opent de tweede ex-
positie in deze reeks. Plaats van
handelimng is de Perroengalerie
aan het Vrijthof in Maastricht,
waar tot en met 24 juni werk
wordt geëxposeerd van Jan L.
Carlier en Walter Daems. De ex-
positie is geopend van woensdag
tot en met zaterdag van 13.00 tot
18.00 uur.

Verder...
... toont de jonge kunstenaar
Hans Lemmen uit Bemelen re-
cent werk in de RABO-bank,
Bosschstraat 108-110 te Maas-
tricht.... is er in Venster, Steenweg 86 te
Sittrd, werk te zien van Bruno-
Paul de Roeck. "... worden in het gemeentehuis
van Voerendaal werken getoond
van Peter Meuleners.

kunst en cultuur

Kasteelconcerten
Prattica Musica

MAASTRICHT - Het ensemble
Prattica Musica Maastricht zal mor-
gen niet één keer, maar twee maal
optreden op de historische binnen-
plaats van kasteel Oud-Lemiers.
Het ensemble is hiertoe overgegaan,
omdat men vreest dat het publiek
niet geplaatst kan worden vanwege
de vele reserveringen voor het con-
cert.

Onder de titel 'Liefde en leed in de
zeventiende en achttiende eeuwse
muziek' brengt het ensemble werk
van deFranse componisten Fr. Cou-
perin, Rameau, Hotteterre en Ma-
rais. Het ensemble Prattica Musica
Maastricht bestaat uit Jéröme Mi-
nis, blokfluit en traverse, Trudy
Strauss, viola da gamba en Remy
Syriër, clavecimbel. de aanvangstij-
den van de concerten zyn 17.00 en
20.00 uur.

SOL bezoekt
belcanto-concert
MAASTRICHT - De Stichting Ope-
ra Limburg te Maastricht brengt
vrijdag 9 juni een bezoek aan de
RAI te Amsterdam, waar het Con-
certgebouw Orkest 0.1.v. Riccardo
Chailly een belcanto-programma
presenteert. Solistische medewer-
king aan dit concert wordt gegeven
door de sopraan Lucia Aliberti, de
tenor Guiseppe Sabbattini en de ba-
riton Paolo Coni. Het concert, dat
werk van Bellini en Donizetti bevat,
begint om 20.15 uur.
De operabus van de SOL vertrekt
om 15.00 uur uit Heerlen, om 15.30
uur uit Maastricht en om 16.15 uur
uitRoermond. Reservering is moge-
lijk via S 043-615390.

Galaconcert in
muziekschool
MAASTRICHT - In het kade'ir
van de viering van het 125-jari| t
bestaan van het Limburgs Ge- ti
schied- en Oudheidkundig Ge H;
nootschap wordt vanavond o!" lu
20.00 uur een galaconcert gege- lo
ven in de aula van de Stedelijk »
Muziekschool in Maastricht. & ii:
wordt een wereldlijk en geeste-
lijk programma gepresenteerd. ï<
dat een beeld schetsvan vijfecu- n
wen Limburgse muziekgeschie* ii
denis. n
ii
Het Limburgs Vocaal Ensemble
0.1.v. Peter Kokkelmans en hrf |
Limburgs Instrumentaal Enseifl' k
bic 0.1.v. Hans van Dijk voeren 4,
werken uit van o.a. Pierre Zeijefl. I
Alexander Batta, Johan Holl' [t
man, Andrée Bonhomme, Maf' lii
griet Ehlen, JanKicken en enke- I-
le achttiende eeuwse Maastricht't,
se kerkmusici. Solistische mede*t,
werking aan het concert word'i*
verleend door de sopraan Mart)' U
ke Eliveld, celliste UlrikeLey et h
fluitist Jan Kicken. >aattttttttttttt^mÊatttttraßamaaiMttt^imÊatWamaatÊÊmtwaaaaaiMttttttttmÊMatttttt^a—f**—'
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cryptogram

HORIZONTAAL
I. Kan het raamscherm één hemellichaam
in de verte laten zien? 5. Dolk voor grote
hoeveelheid flonkerend materiaal. 9.
De onderofficier kon met een stok de
vrucht uit de boom halen. 10. 'n Eetlust
kan met een droge vrucht niet overgaan.
11. Het familielid krijgt bevel de laatste
letter te noemen. 12. De specerijen voor
bepaalde wetenschap. 13. Kapotte waren
die naar collo beoordeeld worden. 15.
lets dwaas om het Romeinse Rijk een
vreemde taal aan te leren. 18. 't Kaf er
van het koren scheiden. 19. Eén levend
wezen in die afmeting. 22. Het is een
kunststuk om niet even een toiletartikel
door de cliënten te laten bekijken. 24.
De opbrengst van het zintuig is voor de
heilige. 26. 'n Delfstof? Da' is toch te
bont! 27. Keert de noot met het drink-
gerei voor het gesprokene terug, als
iedereen er al is? 28. Een stuk spook met
name. 29. De volgelingen gaan verward
rond de Belgische grotten staan.

VERTICAAL
1. Een allegaartj
2. Kledingstuk van een joker. 3. Zal e
daas 's de overwinning behalen bij c
bepaalde wielerwedstrijd? 4. 'n P'a
aan het water, of het water zelf? 6- "I
Is mogelijk om toe te geven dat het st°6. Als ik het dccl van de fuik op zui
heid beproef, kan dat iedereen zie^JHDient die tooi niet om 'r terug te stLi,l
met de spoorwegen? 8. Briefaanhef
het begin van twintig te spellen. 14-
is moppig om 't diereneten omstandifL *bereiden. 16. Plaats de lekkernijen ofl°\ te
het bundeltje takken, want ik hoordui^m r\
17. Kluchtig persoon die, vermond ~S|worm, dezelfde noten zingt. 18. Is f,. V
staf dan niet meer bruikbaar? 20. .^ rr
reedschap om de motorraces voor v' j t(
uitziende wonden te behoeden. 21- \ \
familielid past op het gerecht. 23- *j;
'k de godin daarin 's onderbrenflfj ..
Want zij behoort tot een bepaalde s^v *
25. Voor dat instrument bent v "J *"
nodig bij de bagage om 'm te vervoe'9

recept
Salade van asperges met frisee
Benodigdheden: 500 g asperges, 100
gram frisee (krulandijvie), 2 el ge-
hakte walnoten, 5 el mayonaise, Vi
dl slagroom, iets suiker, zout en pe-
per.
Bind de asperges in bundeltjes van
8 tot 10 stuks samen. Breng in een
pan ruim water met zout aan de
kook. Leg asperges erin en laat ze in

ca. 15 minuten gaar koken. Het mid-
delste deel van de asperges moet
dan zacht zyn.
Haal ze uit de pan en laat ze goed op
een vergiet uitlekken en afkoelen.
Was de frisee meerdere malen, laat
ook deze goed uitlekken en scheur
ze in stukjes.

Sla de slagroom dik vloeibaar, roer
er de mayonaise door en breng op
smaak met suiker, zout en peper.
Vermeng de frisee met de helft van
de dressjng en 1 eetlepel walnoten.
Verdeel de salade over 2 bordjes.
Leg de asperges op de sla en schep
de rest van de dressing over de on-
derkant van de asperges. Bestrooi
de salade met derest van de walno-
ten.
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Doodstraf voor
Veertien zwarten
in Zuid-Afrika

3ETORIA - In de Zuidafrikaanse
k'Jistad Upington heeft een recht-
Ve gisteren 14 zwarten ter dood
/r°ordeeld. Nooit eerder is in

zon grote groep we-
-5 J ŝ een politiek misdrijf naar hetnavot gestuurd.

.*" veroordeelden, 13 mannen en
V*1 vrouw, maken deel uit van de
j.'van Upington'. Deze groep van
ftïensen is ervan beschuldigd een

politie-agent te hebben ver-
Oord tijdens een anti-apartheidso-

r°er in november 1985.
A|J>ent Lucas Sethwala werd in Pa-

een zwarte woongemeen-
LaP in de Kaapprovincie, omge-. acht door een menigte van 120

Hij werd geslagen, geste-
ld en levend verbrand.

-eien onder de 25van Upington zijn
(j6t schuldig bevonden omdat zij
p?a dwerkelijk de moord hadden ge-ee gd, maar omdat zij een 'ge-
iJ^nschappelijk doel' nastreefden

et de meute die Sethwala aanviel.

sjLen in december 1985 de 'Zes van
op soortgelijke gron-

l.JJ ter dood werden veroordeeld,
tgdde dit tot wereldwijde protes-

n' Zij kregen uiteindelijk gratie.

Arabische top
steunt PLO

I» 3ASABLANCA - De buitengewone
Ite g van deArabische Liga is gis-

' f^en afgesloten met een slotverkla-
i Sht8 Waarin de Liga zijn steun uit-i preekt voor de vredesinitiatieven
'. n^ de PLO en voor een nieuwe be-
,i i^Jddelingspoging om in Libanon
,1 v Presidentsverkiezingen en de
j [^ing van een regering van natio-

' «te eenheid te komen.

'' Ï*I ri
staat we^ dat de steun voor de

' dat appen mdirect ook betekent
i lijt- e22 lidstatenvan de Liga reso-

huUe 242 en 338 van de VN-Veilig-„ 'dsraad onderschrijven als uit-
v voor een internationale
t_ desconferentie waar Israël ech-
£ aanwil.

l, resolutie 242 wordt gesteld dat
re e staten in het Midden-Oosten
Uo fteDDen °P veilige en interna-
t^^aal erkende grenzen. Commen-
H oren zien hierin een nieuwe stap
raëir -mPuciete erkenning van Is-
'n ï geen interpretatie die Egypte al
res , .~ toen deVeiligheidsraad de
d^° UUe aannam - aanhing en on-uefsehreef.

Verbod
Volgens de minister van milieu, die
donderdag zijn Nationale Milieube-
leidsplan presenteerde, houden de
te nemen maatregelen onder meer
een snelheidslimiet van tachtig kilo-
meter in, een beperking van het par-
ticuliere autogebruik, of mogelijk
zelfs een volledig verbod op het ge-
bruik van de personenwagen.
Willen de eventuele maatregelen ef-
fectief zijn, dan dienen sancties te
worden gesteld op overtreding. Nij-
pels denkthierbij aan een boete van
maximaal 5.000 gulden of een ge-
vangenisstraf van ten hoogste drie
maanden.

Op dit moment komt koelere en be-
duidend minder verontreinigende
lucht van de Noordzee richting
vasteland. De afgelopen dagen heeft
het weliswaar gewaaid, maar een
rondcirkelend hoge-drukgebied
zorgde ervoor- dat de smog met een
boog weer in Nederland terecht
kwam, aldus een medewerker van
het RIVM.

Politie verwacht
grote toename

kunstdiefstallen
Van onze correspondent

DEN BOSCH - De politie in ons
land houdt voor de komende jaren
ernstig rekening met een opvallen-
de toeneming van het aantal kunst-
diefstallen. Nu banken en juweliers
voldoende veiligheidsmaatregelen
hebben genomen zijn de particulie-
re verzamelaars en de musea zeer
aantrekkelijke doelen voor de cri-
minaliteit geworden. De groei van
kunstdiefstallen is het afgelopen
jaar al begonnen.

Volgens politiefunctionarissen zijn
de beveiligingen van veel musea en
woningen, waarin kunst bijeen is
gebracht, zo onvolkomen, dat het
gemakkelijker is een inbraak in bij-
voorbeeld het Kröller Müllermu-
seum te plegen dan een fiets die aan
de ketting staat te stelen.

Klachten
De verontreinigde lucht kan ernsti-
ge schade toebrengen aan de volks-
gezondheid en het milieu, zo onder-
kent minister Nijpels. Vooral
CARA-patiënten zijn de afgelopen
dagen de dupe van de smog gewor-
den. Een groot aantal Nederlanders
heeft zich wegens ademha-
lingsklachten laten behandelen.
Behalve het verkeer is ook de indu-
strie een belangrijke factor bij het
ontstaan van de verontreiniging. De
commissarissen Houben en Patijn
hebben bedrijven in hun provincies
verzocht 'terughoudend' te zijn met
de uitstoot van giftige stoffen. Vol-
gens hen is door het bedrijfsleven
de bereidheid tot medewerking ge-
toond.

Weer overleg
supermarkt-CAO
WOERDEN - Vakbonden en werk-
gevers praten sinds gisteravond
weer over de CAO voor de 120.000
werknemers in de supermarkten.

De drie werkgeversorganisaties in
het supermarktbedrijf hebben de
vakbonden met een nieuw voorsjel
om de tafel gevraagd. Een woord-
voerder van de Dienstenbond FNV
zei dat het „volgende week mis-
schien niet tot acties hoeft te ko-
men".

Ontvoering baby
Renee kostte

ziekenhuis ton
DORDRECHT - De ontvoering
van baby Renee uit het Merwe-
deziekenhuis in Dordrecht heeft
het ziekenhuis ten minste
100.000 gulden gekost. Het geld
werd onder meer uitgegeven aan
bewaking en het inschakelen
van deskundigen bij de begelei-
dingvan de ouders van baby Re-
nee. Dat schrijft de toenmalige
directeur patiëntenzorg van het
Merwedeziekenhuis, A. Höppe-
ner in het blad Het Ziekenhuis
van de Nationale Ziekenhuis-
raad (NZR).

Höppener beschrijft in Het Zie-
kenhuis de gangvan zaken nadat
werd ontdekt dat de baby ont-
voerd was op 24 oktober. Onmid-
dellijk werd binnen het zieken-
huis een crisisteam geformeerd
dat alle afdelingen van het zie-
kenhuis nog de eerste dag na de
ontvoering bezocht. Veel aan-
dacht kregen daarbij de jonge
moeders op de verlosafdeling en
andere patiënten. De duidelijke
aanwezigheid van de ingestelde
bewakingsdienstdroeg er toe bij
dat hun ongerustheid voor een
belangrijk deelkon worden weg-
genomen, aldus Höppener.
Ook werd een algemene strategie
gekozen die rekening hield met
mogelijke conflicterende belan-
gen. Voor het ziekenhuis ston-
den daarbij de belangen van
ouders en kind voorop. In de
loop der dagen werd wel duide-
lijk dat ziekenhuisbelangen en
politiebelangen niet steeds pa-
rallel liepen, zo schrijft Höppe-
ner. Conflicten konden worden
voorkomen, mede door de inzet
van externe deskundigen zoals
een jurist en een communicatie-
deskundige.

Alleen in N-Brabant nog waarschuwingsfase

Maatregelen voor
auto's bij smog

DEN HAAG - In de provincies Zeeland, Utrecht en Noord- en
Zuid-Holland is gisteren de waarschuwingsfase ingetrokken,
die was afgekondigd wegens de verontreiniging van de lucht
in de afgelopen zonnige dagen. In Noord-Brabant is de waar-
schuwingsfase nog van kracht. Minister Nijpels van milieu
heeft gisteren een aantal maatregelen voor het autoverkeer in
het vooruitzicht gesteld, voor het geval een dergelijke veront-
reiniging zich herhaalt.

Die maatregelen zullen volgens des-
kundigen van net Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieube-
heer (RIVM), dat deze week de
smog nauwlettend in de gaten heeft
gehouden, in de toekomst waar-
schijnlijk meer dan eens noodzake-
lijk zijn. De verontreiniging, die met
name ontstaat door de vorming van
ozon in de onderste luchtlagen en
de toename van stikstofoxiden door
de uitstoot van industrie en verkeer,
krijgt naar verwachting op mooie
dagen een structureel karakter.

Nijpels bracht gisteren de eventueel
te treffen maatregelen naarvoren na
afloop van een onderhoud met de
Commissarissen der Koningin in
Noord-Brabant en Zuid-Holland,
Houben en Patyn. Met name Hou-
ben had laten blijken weliswaar
over de bevoegdheid te beschikken
maatregelen te treffen, maar vol-
strekt niet te weten hoe deze dwin-
gend zijn op te leggen. Patijn v/il dat
afspraken worden gemaakt over
een aantal 'standaardmaatregelen.

Acties dreigen
bij AD en NRC

Van onze correspondent

ROTTERDAM - De loonsverhoging
van 8,5 percent die de redacties van
het Algemeen Dagblad en NRC
Handelsblad eisen, is overgenomen
door de andere werknemers van het
NDU-concern, de uitgever van de
twee kranten. De directie heeft tot
woensdagochtend tien uur de tijd
om in te gaan op de looneis, die
neerkomt op een dertiende maand.

By de Nederlandse Dagblad Unie
werken ruim 1800 mensen.

binnen/buitenland

Deetman wil wel
Kamerlid worden
I Van onze Haagse redactie
P-N HAAG - Minister Deetman
r^derwijs) wil na deKamerverkie-
J^gen van 6 september terugkeren
l de CDA-fractie. Hij heeft dit gis-
*avond in het KRO TV-program-
P* Brandpunt verklaard. „In het
JJ'tenland is zon wisseling heel*rmaal. Ik geloof dat het ook goed
Voor net pariement", aldus de mi-

j*rder heeft Deetman al verklaard. een volgend kabinet nog wel mi-eter te willen zijn, maar dan niet
U?* 1'op Onderwijs. Gisteravond zeiJ dat de kans op een terugkeer op1 departement waar hij al zeven
JJf.de scepter zwaait „zo goed als
£* 's". Deetman zou wel naar Bin-

Zaken willen.
k len Deetman in deKamer terug-j r̂t, maakt hij een kans CDA-frac-
«leider De Vries op te volgen als
''Voerder van de christen-demo-

.**n in deKamer. Deetman wordt
k* genoemd als mogelijk opvolger
0"} de huidige Kamervoorzitter|*01man (PvdA).
I? de visie van het CDA wordt het
t j~ dat deze partij weer deKamer-
j.orzitter levert. Dolman is dat me-

Lj° dit jaar al tien jaar. Op dit mo-
L?nt is het CDA weliswaar de

°otste fractie in de Kamer, maar
J;n gedoogd Dolman als voorzit-
|U'Jn de CDA-visie zou men, ook

het CDA na de verkiezingen niet
de grootste fractie in de Ka-

u, r is, de Kamervoorzitter moeten

'tl r
V0 ~randpunt verklaarde Deetman

dat een volgendkabinet naafjjjj "lening niet meer kan bezuini-n °p de universiteiten. „De gren-

zen zijn bereikt. Als er meer geld af
moet dreigt voor de universiteitenhet risico van verschraling. Dan
kunnen de universiteitenhun taken
niet meer aan", aldusDeetman. Hy
reageerde daarmee op het rapport'investeren in de toekomst', waarin
veertien universiteiten hun nood
klagen over de bezuinigingen van
de afgelopen jaren.

Bukman wil betere
ontwikkelingshulp
met zelfde budget

DEN HAAG - Minister Bukman
voor ontwikkelingssamenwerking
vindt het niet nodig het percentage
ontwikkelingsgeld te verhogen van
1,5 naar 2 procent van het nationaal
inkomen, iets waarvoor de vakcen-
trale CNV onlangs pleitte. Hy vindt
dat de kwaliteit van de hulp moet
worden verbeterd, zodat meer kan
worden gedaan met hetzelfde geld.

Bukman zegt dit in een interview
dat is verschenen in de jongste uit-
gave van het CDA-blad, CD/Aktu-
eel. „Als we 1,5 procent kunnen ha-
len ben ik voorlopig tevreden", al-
dus Bukman.

Bij het toekomstig beleid moet de
nadruk op beleidscoördinatie wor-

den gelegd, aldus de minister. Het
politieke element moet volgens
Bukman bovendien worden ver-
groot. Onderbelichte zaken als be-
volkingspolitiek, mensenrechten en
democratie moeten systematisch
worden aangepakt. Ten slotte moet

de ontwikkelingshulp beter worden
gericht op de centrale doelstellin-
gen van de ontvangende landen.

Consensus
Dit beleid valt zowel met de VVD

als de PvdA uit te uitvoeren, meent
Bukman, die graag weer minister
voor ontwikkelingssamenwerking
wil worden. „De verschillen zijn
niet meer dan betrekkelijk kleine
accentverschillen", aldus de be-
windsman, die blij is dat tussen de
partijen op dit punt „zoveel consen-
sus bestaat".

Over de relatie met de WD zegt
Bukman 'vertrouwensbreuk' een
heel zwaar woord te vinden. Hij
wijst erop dat „CDA en WD zeven
jaar lang ontzettend veel hebben ge-
daan.
Als op een onderdeel eenkink
in de kabel is gekomen dan gaat het
mij te ver om van een vertrouwens-
breuk te spreken."

Kamer wil NMP nog niet behandelen

Groot deel wensen
kabinet afgewezen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG-DeKamer zal, zo lang
het kabinet demissionair is, het na-
tionaal milieubeleidsplan (NMP)
niet behandelen. Volgens de frac-
ties is het een te omstreden onder-

Dit blijkt uit een brief die de secre-
taris van de CDA-fractie, het Ka-
merlid Borgman, namens zijn colle-
ga's van de andere fracties aan pre-
mier Lubbers heeft gestuurd. De
Kamer reageert daarmee op twee
brieven van de minister-president
die daarin de Kamer heeft verzocht
circa 80 wetsvoorstellen alsnog af te
handelen. Dit ondanks de val van
het kabinet.

Het standpunt over het NMP kan
betekenen dat het stuk nog zeker
een jaarop behandeling moet wach-
ten. Alleen als de kabinetsformatie
na de verkiezingen van 6 mei snel
gaat en het volgende kabinet het
stuk ongewijzigd overneemt, zou de
Kamer er begin 1990 over kunnen
praten.

De Kamer is bereid nog ongeveer 70
wetsvoorstellen af te handelen, zo
geeft Borgman te kennen. Daarbij
zijn er maar vijf dieook op het lijstje
van Lubbers stonden. Het gaat om
zaken als de Wet Consumentenkre-
diet en de goedkeuringvan verdra-
gen die kinderontvoering moeten
tegengaan.
De plannen en wetsvoorstellen die
de Kamer zeker niet meer wil be-

handelen omdat ze te controversieel
zijn, zijn onder meer de Welzijnswet
voor Dieren, de Euthanasiewet en
voorstellen voor medische criteria
inzake Aids.

Te veel meningsverschillen in de
Kamer blokkeren ook de verdere
behandeling van talrijke wetsvoor-
stellen op de terreinen vluchtelin-
genbeleid, discriminatie en onder-
wijs.

Naast het nationaal milieubeleids-
plan als 'bekend' item zal deKamer
ook geen tijd meer besteden aan de
stormvloedkering Nieuwe Water-
weg, het rekening rijden (elektroni-
sche tol op rijkswegen), de Pas-
poortwet, een investeringswet
Zuid-Afrika, een wetsvoorstel gelij-
ke behandeling, de vierde nota
ruimtelijke ordening of de nota
volkshuisvesting in de jaren negen-
tig.

De Winkelsluitingswet met middag-
avondwinkels komt ook niet meer
aan bod. Dat geldt ook voor aanko-
pen van Defensie. De Kamer is ook
niet bereid eventuele wijzigingen
van de Mediawet, van belang voor
het al dan niet belemmeren van
commerciële TV in ons land, nog te
gaan bespreken.

" Voor het vroegere Rijksdaggebouw aan de
Berlijnse Muur werden gisterochtend twee
lichtgewicht vliegtoestelletjes aan de grond
gezet. Een politieman zag ze 's ochtends
vroeg uit de DDR binnenvliegen, maar wie
erin hadden gezeten was niet bekend. Wel
belde een man de politie met de mededeling
dat hij er familieleden mee uit de DDR had
gehaald. De toestelletjes, van een hele lichte
metaalconstructie die in de verte aan een
hefschroefvliegtuig doet denken, hadden
twee zittingen, waren bekleed met camoufla-
gestof en droegen een rode Sovjetster, moge-
lijk bij wijze vanverdere camouflage van de
vlucht uit de DDR.

puntuit
Rellen

In de oude stad Benin in het
zuidoosten van Nigeria is giste-
ren na ernstige rellen een uit-
gaansverbod ingesteld. Duizeiv,
den mensen trokken de straat
op om te protesteren tegen het
straffe aanpassingsbeleid vaft
president Ibrahim Babangida,
dat door het Internationale Mo-
netair Fonds wordt gesteund.

Natuurgebied
Demissionair minister Braks
van Landbouw en Visserij wil
een groot deel van het Ooster-
schelde-gebied onder de Na-
tuurbeschermingswet plaat-
sen. Het gaat in totaal om onge-
veer 23.000 van de 38.000 hecta-
re binnen- en buitendijksge-
bied.

Burgemeester
Het kabinet heeft gisteren be-
sloten mr P. Scholten (49) voor
te dragen als burgemeester van
Arnhem. Scholten is op het
ogenblik burgemeester van
Soest en lid van deWD. Schol-
ten was eerder burgemeester
van Delfzijl.

Marechaussee
Secretarisgeneraal Javier Pe-
rez de Cuellar van de VN wil de
politiecomponent van de VN:vredesmacht in Namibië (UN-
TAG) verdubbelen. In dit kader
heeft Nederland zich inmiddels
bereid verklaard het contin-
gent koninklijke marechaussee
uit te breiden van 33 tot 60.

Geld terug
Leerlingen die tijdens het stu-
diejaar overstappen van een
dagschool naar een avond-
school kunnen het lesgeld te-
rugkrijgen. De ministerraad is
hiermee gisteren akkoord ge-
gaan. Wanneer een leerling
vóór 31 december 1988 is over-
gestapt van een dagschool voor
MAVO, HAVO of VWO naar
een dag/avondschool voor
MAVO, HAVO, VWO of MEAO
dan kan terugbetaling worden
aangevraagd bij de produkt-
groep Les en Cursusgelden van
de Informatiseringsbank.

Hongerstaking
Circa twaalf oppositieleden van
de beweging 'Vrijheid en Vres
de'zijn gisteren in Wroclaw een
hongerstaking van 24 uur be-
gonnen. Met deze actie willen
zy de eis voor legalisering van
de onafhankelijke studenten-
verenigingbond onderstrepen.

Bush
De Amerikaanse president,
George Bush, en zijn vrouw
Barbara hebben een vermogen
van iets meer dan 8 miljoen gul-
den. Dat heeft het Amerikaanse
magazine 'Money' gemeld.

Ontmaskerd
Twee medewerkers van de
Zuidafrikaanse regering heb-
ben zich onder valse voorwend-
selen aangemeld voor de we-
reldzendingsconferentie in San
Anonio, Texas. De organisato-
ren van de conferentie bezin-
nen zich op maatregelen tegen
deze ambassade-medewerkers
die zich voor journalist hebben
uitgegeven.

Gedood
Koerdische guerrillastrijders
hebben in het onrustige zuid-
oosten van Turkije vijf militai-
ren doodgeschoten. Twaalf le-
den van de marxistische Koer-
dische Arbeiderspartij (PKK)
werden begin deze week ge-
dood tijdens gevechten met
Turkse ordediensten.

Aangehouden
De politie van Langedijk heetf
de twee daders aangehouden
van een grafschennis op de ak
gemene begraafplaats aan de
Bovenweg in Sint Pancras. De
twee, de 18-jarige M.B. en de 19-
-jarige M.R. uit Sint Pancras,
hebben volgens de politie een
volledig bekentenis afgelegd.

Ontploft
In een doucheruimte van een
woonhuis aan de Rotterdamse
Debijeweg zijn door gas aange-
dreven spuitbussen (met haar-
lak e.d.) ontploft. De ontplof-
fing was volgens deRotterdam-
se politie het gevolg van het
hete weer. Door de ontploffing
raakte de voorgevel van het
huis ontzet. Niemand raakte
gewond.

Kritiek
De Jonge Socialisten hebben
gisteren vernietigende kritiek
geuit op het concept-verkie-
zingsprogramma van de PvdA.
Het programma maakt een wek
nig socialistische indruk, aldus
de Jonge Socialisten.

Goedkoper
De prijs van een liter LPG gaat
maandag met twee cent om-
laag. Als gevolg daarvan gaat
een liter autogas 46,9 cent kos-
ten.
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Oranje Nuuustrut 19. HMricn, 045- 713650
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t vóauunuis van
Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers. kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

—'cS^r-,
Schouwburg Q j

Huitl de printQ l
Geleen kijksveg Roermond
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(ADVERTENTIE)

Tempo-Team maakt altijd netto-uur-
loonafspraken met u. Op die manier weet u
altijd exact op welk bedrag u kunt rekenen.

Duidelijker kan het niet.

tempo-team uitzendbureau
P.S. Zoekt ü trouwens werk?

Elders in deze krant vindt u onze personeelsadvertentie.
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045-719966

Ir de Cramer 37, Heerlen
Pbstbus 3100, 6401 DP Heerlen
Pbstgiro: 1035100
B^ink: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
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Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
oègegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
a<lrès of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
Bj3o-1 7.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in derdgel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Vla de balie van onze kantoren geldteen sluitingstijdstipvan 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
ktjant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.
.1
Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd éénwéoord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
n}illimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.Rjibriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo'sen illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bfrwijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Ato prijzen zijn exclusief B.T.W.
-Jij

Wjj kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doorniet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten
ontstaan door onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons niet te worden
gecompenseerd. Correcties en/of vervalorders worden
onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Öron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Proficiat--
Rita en Wien

zijn 12V2 jaar getrouwd,
i.p.v. feest tel. feliciteren,

tel. 045-313519.

Vermist Gevonden
Grijze ROODSTAART weg-
gevlogen, omg. Nutsbedr.
Hrln. tegen beloning terug te
bezorgen. Tel. 045-721986.

OMA Gelissen met je 60e
verjaardag van Torn, Nicky,
Sanne, Esther, Vera,
Maartje.Rik en Roel.

Mededelingen

Gisela liebt

' Micha
-

Personeel aangeboden

Ducom Automatisering
Kan nog opdrachten aannemen voor onder andere:- converteren van bestanden

- invoeren van data- programmeer opdrachten, Tel. 045-256670.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillmgs Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
Nette ERVAREN huishou-
delijke hulp, 41 jr. zkt. werk
voor 1 a 2 morgens p.wk.
Tel. 045-215068.
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.

Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc.
045-353241.
AANNEMER realiseert voor
u alle nieuwbouw, verbou-
wingen, renovatiewerken.
Referenties aanwezig. Tel.
04490-49787, 19.00-21.00
uur.
Voor al uw SCHILDER-
WERK, witten en sierpleister
in en om het huis. Tel. 045-
-210480.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

—ssn

Personeel gevraagd
■ —— .Software Partners B.V.

Joekt vanwege groeiende orderportefeuille kontakt metervaren VAK- en IBM- specialisten. Reakties van overige
ejvaren automatiseringsdeskundigen zijn uiteraaard ook

van harte welkom. Ons adres is:
Software Partners B.V.

Bruistensingel 122, 5232 AC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-408236.

's-Avonds kunt U onze heer G.H. Rothert bellen
na 20.30 uur. Tel, nr. 02963-1027.

Met spoed gevraagd
ervaren dakdekkers

Sollicitaties na tel. afspr. 045-250094.
Dakdekkersbedrijf Deumens.

Fliesenleger (tegelzetter)
< s Arbeitnehmen oder Subunternehmer in Dauerstellung

gésucht. Subunternehmer: möglichst Finnen mit Erfahrung
in Deutschland (geen bemiddelingsfirmas)

i Fliesen Zillgens, Geilenkirchenj Tel. 09-49-2451-8070

Dakdekkersbedrijf M. Haas
vraagt vakbekwame
dakdekkers

< , Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
_2 Bel voor afspraak: 045-272305.

Nivoo compact disc heeft een vacature voor een
Verk. medew. m/v lft 16-19 jr.

Moet absoluut van werken houden.
\ Sollicitatie na tel. afspraak met dhr. E. Nitsche.

«j Tel. 045-714148.
Kterkjelijk Zangkoor St. CaeceliaKlimmen (40 leden) vraagt

per 15 augustus a.s
dirigent

"^sollicitaties voor 15 juni a.s. aan N. Meurs, Achtbunder-
straat 42, 6343 AS Klimmen.

Gevraagd ervaren
Rest. kelners en -serveersters

Div. niveaus voor luxeCruisemaatschappij varend over dehele wereld. Hoge verdiensten. Voor ml. G. Mulleners
Donatusstr. 160, 6361 TW Nuth. Tel. 045-242524.

Met spoed gevraagd
STUCADOOR

lm Blumental, Tudderen (Dld) Tel. 09-49-24562239.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Binnenkort starten wij met de MONDELINGE

milieucursus voor
milieuambtenaren

IN UW OMGEVING. Aanmelding: O P B, Postbus 5112
6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.

Kone Loopkranen
fascinerend

Ter versterking van onze buitenmontage regio Limburg
roepen wij sollicitanten op woonachtig in vorenvermelde

regio voor de funktie van:

servicemonteur
MTS niveau

In ons dynamisch groeiend bedrijf stellen wij een goede
salariëring, een zelfstandige funktie en de beschikking ovei

een servicewagen in het vooruitzicht.
Telefonische of schriftelijke sollicitaties richten aan:

de heer N. Thijssen, hoofd personeelszaken
SCHIPPERS HIJSWERKTLHGEN BV, Compressorstr.lB

1033 NE Amsterdam. Tel. 020-311122.
Voor het onderhoud van het machinepark in ons modern
produktiebedrijf, zoeken wij voor zo spoedig mogelijk een

all-round onderhoudsmonteur
Wij verwachten:- een vakman op MTS-niveau of gelijkwaardig;- ervaring in onderhoudsdienst van een produktiebedrijf;- een man die zich voor 100% wil inzetten.

Wij bieden:- een vaste en prettige werkkring;
- een zelfstandige functie;

Schriftelijke solliciatie richten aan:
Steenfabriek Linssen bv, Postbus 1006, 6460 BA Kerkrade

Firma P. H. Broek B.V.
vraagt met spoed

chauffeurs
voor transporten binnen- en buitenland.

Solliciteren zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur;
Maandags van 14.00 tot 17.00 uur. Tel. 04454-2341.

Rijksweg 33, 6295 AK Lemiers.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Aann. bedr. Piet Jacobs BV
zoekt op korte termijn een

Allround Metselaar
voor onderhoudswerkzaamheden.

Onderstaande onderdelen moeten zelfstandig uitgevoerd
kunnen worden:

Metselwerk - stucwerk - voegwerk - tegelwerk
Enige ervaring is vereist.

Aann. bedr. Piet Jacobs BV, Postbus 19, 6340 AA
Hoensbroek. Tel. 045-212095.

In verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wij
per 1 juli een

Banketbakker
met minstens 3 jaar praktijkervaring.

Patisserie Kengen B.V. te Heerlen. Tel. 045-717454.

Zoek je werk in de sport?
- C.1.0.5.- Academie Lich. Oef.- Bondsopleiding

De Sportvakaturebank opent voor u de juiste deuren.
Geen werk? Nog vrije tijd? Laat je inschrijven bij:

Tel. 04490-25988
(Bertil Kaanen)

W.J. Zegel BV
vraagt

Zelfst. medewerkers
voor het verrichten van div. werkzaamheden in de bedrijfs-

hal en op de markt. Verder zoekt zij Parttimers voor de
markt. Zij die niet bang zijn om aan te pakken, kunnen

schriftelijk solliciteren (pasfoto insluiten) bij W.J. Zegel BV,
Haring- en Zeevisgroothandel, Langheckweg 20, Industrie-

terrein Dentgenbach, 6468 EL Kerkrade. 045-460140.

Betontimmerm.
en all-round timmerman

BEM b.v. ml. 04455-1871.
U zoekt een interessante job
als free-lance

klanten-
bezoeker

met een inkomen van

’ 4.000,- p/m en meer? Wij
zoeken aktieve verkoper
met ervaring, regio Limburg.
Onze internationale firma
biedt effektieve reklame-
ondersteuning, die uitste-
kende verkoopamogelijkhe-
den biedt met ons Frans ex-
clusief produkt. Leeftijd 30-
-60 jr. Voor een profi zeer
goede toekomstmogelijkhe-
den. Bel. 04257-8276
(werkdagen) vanaf 11.00 u.

Ervaren
Tegelzetters

gevr. v. langdurige projecten
in Zuid Limburg. Tegel-

zettersbedrijf Martin
Dominikowski, Dormigstr.
17Landgraaf. 045-323667.
Zonder ervaring onnodig te

solliciteren.

JU
Sportservice Limburg
zoekt voor vereniging

Hockey
trainer/ster.

Prestatief niveau. Bel de
sportvakaturebank: 04490-

-25988 (Bertil Kaanen)
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.

Gevr. Part-time
Verkoopster

voor slagerij. Inl. na 19.00 u.
04490-34317. Knijnenburg

& Van Sloun BV, Arntzstr. 3,
6176 EG Spaubeek.

Voor div. proj. in R'dam,
Terneuzen en Geleen

zoeken wij
elec/argon

lassers
met geldig certificaat
eerste fitters
bankwerkers
ijzerwerkers

Phoenix Uitzendburo B.V.
Berg op Zoom 01640-45754

Kant. uren 9-17 uur.
Amsterdam, 020-863567.

PERSONEEL gevr. voor div.
functies. Rest. Le Bistro,
tussen 14.00 en 17.00 uur,
04406-12620.
Gevraagd Gedipl. BALLET-
LERARES voor 7 uur op
woensdag in Cadier en Keer
per 16.8.'89. Brieven richten
aan Sticht. Balletgroep en
Damesgym, p.a. Limburger-
str. 50, 6267 CG, Cadier en
Keer, Tel, inf. 04407-1772.
Dringend een MEISJE v.
nieuw geopend privé in Sit-
tard. 04490-23203.
PORTIER gevraagd vanaf
26-5 tot seizoenseinde. Te-
lefonisch aanmelden tussen
14.00-15.00 uur. Tel.
04406-13835, Valkenburg.
Gevraagd voor direct TOP-
DISKJOCKEY met erv., 20-
-28 jr. Lydo-disco in Esch-
weiler. Tel. 09-49-
-24034591, bellen wo. vrijd.
zat, of zondag va. 19.00 uur.
Wie wil zelfst. FRITURE-
ZAAK beginnen? Goede lig.
met goede omzetmogh. Erv.
gewenst. Tel. 045-211952.
Gevr. BREISTER voor Hand
en machine. Tel. 045-

-,325665.

Gevraagd WINKEL/KASSA-
BEDIENDE. Bezoek na te-
lefonische afspraak. Esso

3 Selfservicecenter A.P. Wis-
man, Akerstraat-N. 57,_ Brunssum. 045-213207.

" Wordt RIJSCHOOLMANA-
GER (m/v): rij-instructeur
met minstens vier jaarwerk
in woonplaats. Geselecteer-
de kandidaten krijgen voor
Kaderschooldiploma 80%
studiefinanciering, verdie-
nen netto ca. ’3.000,- per
maand, beschikken over
nieuwe lesauto. Gevraagd:
rijbewijs B, Its-c/mavo/havo-
diploma, 18-28 jaar, Schrif-
telijk sollicitatie: KRM, post-
bus 35, 5688 ZG Oirschot.
IJZERVLECHTERS gevr.

; teg. zeer hoge verdienste.
Tel. te bevr. tuss. 20 en 22- uur. 09-49-245167677
METSELAARS gevr. Aan-
nemersbedrijf P.J. Gelissen,
tel. 04498-53354.
Fast Food Pizzeria in Aken-
centrum zoekt VERKOOP-
STERS part-time en full-
time (ook s-avonds) in vas-
te dienst. 045-413407, ma.
t/m vr. tijdens kantooruren.
Eerste klas LOODGIETERS
en leerling-loodgieters gevr.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.

1 Hogenboom BV, Hoogbrug-r straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
Taxicentr. Bor-Tax. TAXI-
CHAUFFEURS gevr. Pers.
melden Putstraat 103 Bom.

," Voor Workshop fotogr. zoekt, K.C.P. & P. vr. Fotomod.
Soll. m. foto: Clotildestr. 98,
6231 GE Sittard.
MEISJES gevr. voor alle
voorkomende werkzaam-
heden in Kampwinkel op
Camping "Mooi Bemelen".
Voor ml. Tel. 04407-2229
b.g.g. 1321.
Hotel De Grendel te Valken-, burg vrgt: KAMERMEISJES.voor seizoen 1989. Leeft,
plm. 20 jr. Tevens hulp in de
keuken va. 17 jr. Bellen voor
afspraak: 04407-2940.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
04405-1359. bgg. 3401.
It. rest. in Hrl. zkt. KOK/
pizzabakk. Erv. It. keuken
niet vereist. Lft. plm. 25 jr.
Tevens parttime serveerster
gevr. voor avonduren. Lft.
v.a. 25 jr. Aanmelden na tel.■ afspr. 045-711842 tot 12.00
uur 's morgens.
VOF Wedo zkt. TOREN-
KRAANMACHINIST m. hijs-
bewijs. 045-420584/416657.
Limb. jeugdtoneel zoekt en-
kele dames en heren
TONEELSPELERS, voor
nieuwe produktie. Bij geble-
ken geschiktheid, leuke
vooruitzichten. Zich tel. mel-
den 045-411736.
Gevraagd (leerling) STU-
CADOORS voor bijzondere
werkzaamheden. Br.o.nr.
B-0875, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Rest. Berg en Dal vraagt:
LEERLING-KOK, voork.
SVH en vakantiewerker als
keukenhulp, tel. 04456-201.
MEDEWERKSTER ge- ,
vraagd voor namiddag- en
avonduren. Snackbar De
Markt in Nuth. Tel. 045-
-244429.
Voor direct gevr. handige
JONGEMAN (16-18 jr.) voor
onze groente- en fruitafde- 'ling. Vrusch versmarkt,
Kerkstr. 59, Brunssum, tel. !
045-252504. j
Intern. Tankwagen-chauf-
feur gevr. VLG/ADR Tristan i
Prissing, 04490-14022.
Cafetaria Berkelplein vr. ivoor spoedige indiensttre- iding nette MEDEWERK-i
STER. Min. lft. 18 jr., tevens I
2 vakantiehulpen. 045- I
461710 of 04406-13681. ,
Gevr. eerlijke VROUW voor <licht huishoudelijk werk 5 I
dagen p.w. 23 uur geen Izwart werk br.o.n.r B-0929, ILimburgs Dagblad, Postbus l
3100, 6401 DP Heerlen. ]
Gevr. jonge SLAGER MA/ i
voor winkel, worstmakerij. i
Tevens gevr. winkelmeisje. IBeiden liefst met erv. Bellen I
19.00-21.00 v. 04493-2261. (

Gevr. erv. en onervarer
GLAZENWASSERS. Tel
045-424871 na 18.00 uur.
Gevraagd vriendelijke WIN-
KEUUFFROUW full-time
min. lft. 18 jr., opl. niveai.
mavo. Soll. na tel. afspr.
045-714792. Luxe Bakkerij
Moonen-Savelsbergh,
Kruisstr. 8, Heerlen.
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. voor vakantiever-
vanging van 16-06 tot 07-
-07-89 en evt. van 14-08 tol
30-08-'B9, voor een praktijk
in Euskirchen/ BRD. Tel.
0949-22514050, meerijder
mogelijk.
Gevraagd KIPPERCHAUF-
FEUR 6x6 met ervaring.
Tel na 18.00 u. 045-212191.
Leerling Brood- en BAN-
KETBAKKER gevraagd, 3e
bediende. Bakkerij Leo Dic-
teren, Wyenweg 185, Tree-
beek, 045-210360.
Gymnastiek vereniging Vlug
en Lenig Merkelbeek zoekt
met spoed: Een gedipl. c.g.
aanst gedipl. TRAINER voor
2 jongensgroepen in de
leeftijd van 8 jr. en ouder.
Lesuren zijn op dinsdag en
vrijdagavond van 19.00 tot
21.00 uur en zaterdagmor-
gen van 10.30 tot 12.00 uur.
Event. gegadigden kunnen
telef. contact opnemen met
tel. 04492-2362/2907.
Hotel Monopole vraagt voor
BEDIENING medewerkes
m/v, erv. niet vereist. Nieu-
weweg 22 Valkenburg, tel.
04406-13545.
HULP in de huishouding
gevr. voor 3 of 4 dgn. p.
week. Tel. tussen 10.00-
-11.00u. Tel. 045-751157.
HULP in de huishouding
gevr. voor 3 of 4 dgn. p.
week. Tel. tussen 10.00-
-11.00 u. Tel. 045-751157.
Gevr. PLOEGLEIDER en
verkopers voor bestelling
nemen in Vlaams-België.
Geen investering. Bewijs v.
goed gedrag verplicht. Bo-
ven 30 jr. Tel. 045-221253.
1e DAMESKAPSTER gevr.,
met erv. herenknippen, voor
4 dagen per week, dipl. niet
vereist, min. 21 jr. Tel.
04490-75449, Elsloo.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr,, Tel.
045-213451.
Gevraagd METSELAARS,
timmerlieden en tegelzet-
ters. Aanmelden 04490-
-26986 b.g.g. 08872-3470
Gezocht DRUMMER m.
zang voor bestaand orkest
(amusement) 045-320449
b.g.g. 045-323665/ 310766.
Aann. mij. zoekt voor direkt
en indirekt ploegen MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den, aftimmerlieden, ijzer-
vlechters, gibozetters, goe-
de soc. voorz. en goede ver-
dienst, mogelijkheden. Voor
ml., tel. 04902-15061.
Gevr. VERKOOPSTER voor
Slagerij. Enige ervaring ver-
eist. Slagerij Van Sloun.
Bom. 04498-55474.
Gevr: ervaren KINDER-
OPPAS voor 1 kind van 1VS»
jr. Tel. 045-453284.
Gevr. Vervanging FYSIO-
THERAPIE voor periode
van ma. 10-07 t/m vr. 14-
-07-'B9. Tel. 045-453284.
Ervaren BEJAARDENVER-
ZORGSTER voor het ver-
zorgen van bejaarde dame
aan huis. plm. 25 è 30 uur
per week. Br.o.nr. B-0921
L.D. Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.
Wij zoeken een JURIST en
/of Fiscaal jurist, voor: Huur-
contr., jur. adv., tax-plan.,
enz. afroepbasis tegen re-
del. vergoed. Br.o. nr.
B-0922, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100, 6401 DP Heerlen.
Wij kan voor ons een tiental
oudere INRUILAUTO'S ver-
k. op b.v. consignatie-basis,
Br.o.nr. B-0924, Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Am.fotograaf zkt VROUWEL
modellen voor pin-up en of
naakt fotografie. Goede be-
loning. Reakt. br. O.n nr.
B-0925 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Woningruil
Heb EENGEZINSWONING,
hoekhuis met 3 slpks. gr.
tuin, huur ’ 300,- p.mnd. te
Passart-Heerlen. Te ruil met
dito woning, 2 a 3 slpks. in
Oost. Zuid-Limb. Br.o.nr. B-
-0879, Limb. Dagbl., Postbus
3100,6401 DP, Heerlen.
EENGEZINSWONING te
Kerkrade geh. onderkelderd
te ruil teg. gelijkw. woning te
Zeswegen. Tel. 045-464345

Te ruil flatwon. Zonstr.
KERKRADE, 3 slpks., ge-
lijkvloers, lift, tegen eenge-
zinswoning te Kerkrade of
omgev., met overname (ook
zonder ruil). Br.o.nr. B-0882
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
FLAT te Kerkrade te r. tegen
eengezinsw. m. tuin te Kerk-
r. Br.o.nr. B-0916, LD post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
As. - STUDENT Rechten
Rijksuniversiteit Limburg
zkt. geschikte kamer m.i.v.
aug. TB9. 02209-1390.
Mooie grote gem. kamer te
huur te VALKENBURG ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Jongstel zoekt WOON-
RUIMTE in Sittard of omge-
ving. Tel. 08850-13648.
ZOLDERETAGE te huur in
centr. Heerlen met gebr. v.
keuken en badk. Tel. 043-
-213411,045-727736.
Te h. Slaapk. 407 x 345 met
woonk. 348 x 345. All-in
’450,-. Dr. Nolensstr. 11,
BOCHOLTZ-centrum
Te huur gem. KAMER op
goede stand, omg. Heerlen
Nrd. Inf. 045-221832.

KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.
Te h. KAMERS in Studen-
tenhuis in centrum Heerlen
per 1 juni. Huren va. ’ 365,-
-’385- en ’425,- p. mnd.
mcl. Tel. inf. 045-715902
b.g.g. 045-216734.
HEERLEN-C. Kamer te
huur in Studentenhuis. 045-
-455755.
KAMERS te huur in centrum
Heerlen. Tel. 04490-13631.
Student 18 jr. zkt. kamers in
MAASTRICHT of dir. omg.
Tel. 045-314359.
Grote L-KAMER, Amer.
keuken, ligb. zonneterras,
enz. gesch. v. 2 pers.

’ 375,- p.p. all-in. Tel. 045-
-213879.

Bouwmaterialen
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.

Aanhang-
wagens

JoKnops. Rijksweg Zd 195,
Sittard. 04490-12718.

i DAMOISEAUX Heerlen ver-. koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder: borg). Tel. 045-411930., Kanteldeuren en rolluiken

J bestellen? STRATEN Voer-

" endaal bellen. Ook voor in-
j dustrie. Tenelenweg 8-10.

Tel. 045-750187. '- KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of

■ zonder afstandsbediening in

" 23 maten direkt leverbaar,
t Afstandsbediening compu-

' ter gestuurd, geschikt voor■ alle soorten garagedeuren
i compl. met zender voor uw

auto. Fa. Straten, Eijkskens-. weg 18, Geulle. 043-641044

" SCHERPE prijzen. Dak- en
vloerplaat 19 mm ’43,50 p.

; plaat. Vloerplanken ’ 1,57
i p.mtr. mcl. BTW. Ook alle. dakmaterialen, lichtkoepels. etc. Houthandel Rinkens,

Eygelshovenerweg 60,- Übach O Worms. Tel. 045--[ 319846..KINDERKOPPEN: werkelijk

" goedkoper dan in Neder-. land. Zutendaal 09.32.11.
611290. ■

1ALTREX uitschuifb. alu-
-1 minium ladders 8 m., goed-

' gekeurd voor alle doel-
einden ’395,-. Rockmart,

1 Kissel 46A Heerlen. 045--t 723142.

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Gebruikte houten planken
’150,-; 2 VOUWDEUREN,
hout ’ 50,-; alleszuiger Tho-
mas ’ 125,-. Tel. 045-
-441630.
Te k. 1200 blauwe
MULDERPANNEN en 50
blauwe Nokpannen. Te
bevr. na 17.00 u. Tel. 045-
-451877.
Te k. oud hollandse DAK-
PANNEN a 50 cent, beton-
pannen a 50 cent en div.
balken en kozijnen, Plein 12,
Merkelbeek.
STROOMKASTEN 220/380,
63 Amp. ’375,-; Betontril-
naalden met omvormer

’ 425,-; Betonijzerknip-
machines ’1.250,-; Beton-
ijzerbuigmachines ’ 900,-.
Rockmart, Kissel 46A Heer-
len. 045-723142.
Te koop 1500-2000 gebr.
VH ker. DAKPANNEN (mcl.
kant) in periode 5-16 juni.
Tel. 04405-3400.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby/Doe het zelf
Te k. Vlak en VANDIKTE-
BANK met div. hulpst., merk
Sheppard, vr. pr. ’ 2.250,-.
Tel. 045-419166.

Te k. MODEL-VLIEGTUIG-
EN, zender, ontvanger en
motoren. Tel. 045-317564.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.
* Nashuaslls RE

* Fotokopieer-machine
op huur-koop basis 60 maanden

per maand slechts ’ 125,- excl.BTW
Inclusief eerste master (OPC)

Goed voor plm. 30.000 kopieën en tevens gratis 6 toner
patronen goed voor plm. 30.000kopieën bij 5% zwart en er

worden geen installatiekosten berekend.
Met vergroten en verkleinen met ZOOM van 65% tot 141%
in stappen van 1% snelheid 15 A4kopieën per minuut.
Instelbaar tot 99 kopieën per minuut. Kopieformaat max.
A3(420X297 mm) min. visitekaartformaat (84X49 mm).

i

|n BIJSMANS KANTOORMACHINES■UpK GRISPENSTRAAT 23 - 6367 HN ÜBACHSBERG II^HJ Tel. 045-752432 |

** Let op Let op ** |
Te koop uit faillissement

bureaus vanaf ’95,-, bureaustoelen vanaf ’ 40,-, !dossierkasten vanaf ’ 150,-, materiaalkasten vanaf ’ 35,-, 'ladenblokken vanaf ’ 150,-, diverse tafels vanaf ’ 30,-, Iwerkbanken vanaf ’ 60,-,
Nieuwe Altrex aluminium ladders, goedgekeurd, alle doel- iDiv. soorten magazijnstelling vanaf ’ 75,- per meter.
Een enorme sortering in bedrijfs-
inventaris tegen ongekend lage ■prijzen. Dit moet u zien. -tGeopend: ma t/m do 10.00 tot 18.00 uur

vrijd. 10.00 tot 19.00 uur (
zat. 10.00 tot 16.00 uur j

Rockmart - Kissel 46A
Heerlen 045-723142 \

TEKENTAFELS met licht-
bak ’ 890,-; Papiersnij-
machines ’ 350,-. Rock-
mart, Kissel 46A Heerlen.
045-723142.

MAGAZIJNSTELLING, zeer I
grote keus, staal of hout. jDiepte van 30 tot 80 cm, va. ;
75 p.meter. Rockmart, Kis-
sel 46A ' Heerlen. 045- '723142. \

Bedrijven/Transacties
Te koop complete goed lo-
pende VIDEOTHEEK te
Spekholzerheide, meer dan
4000films. Te bevr. tel. 045-
-726556.

HORECABEMIDDELING.
Bel vrijblijvend 045-221832.
Te k. totale inventaris van I
CONFECTIEZAAK. Koopje
!! Tel. 045-715372. (

i i — ;
Landbouw en Veeteelt i

Fella Hooibouwwerktuigen io.a. cirkelschudders 5,20 en 6,60 mtr., cirkelharken 3,30, !3,80 en 6,60 mtr., cyclomaaier 1,90 en 2,25 mtr.Uit voorraad leverbaar tegen zeer gunstige prijzen. ,Tevens ruime keuze uit een 40-tal gebruikte hooibouw- ■werktuigen en een 20tal gebr. opraapwagens (div. merken) tCollé Nusterweg 90, Sittard. Tel. 04490-19980
Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebr. machines
voor speciale prijzen. Alle
modellen weidesiepen, ook
met banden 2/6 m. Lely ro-
torkopeggen, kunstmest-
strooiers en hooimach. Fahr
Kuhn, PZ en Vicon hooi-
mach., maaiers enz. 1- en 2
rijige aardappelvoorraad-
rooiers. 4-rijige Cramer
aardappelpoter, nieuw mo-
del in zeer goede staat, spe-
ciale prijs. 4-rijige mais-
schoffels en rijenfrezen, met
en zonder kunstmestbakken
(halve prijs). Alle typen vas-
te tand cultivatoren. Veewa-
gens 2-4 koeien en 6-8
koeien tandem as. Perfect
weidebloters. Div. kunst-
meststrooiers. 1-2-3 schaar
ploegen. Landrollen ook vul-
baar met water, 2.5/3 m.
Weidehekken 3/5 m. gegal-
vaniseerd. Goeie gebr. hef-
trucks 2/3 ton. Opgelet! Nu
weer uit voorraad leverbaar:
Voederdrinkbakken op wie-
len gegalvaniseerd 4/5/6/ m.
ook voor hefinrichting. Te-
vens automatische voeder-
bakken voor kalveren in
weide bij te voederen voor
hefinrichting. Bel direkt,
Jean Spons - Eijsden
04409-3500 of 2524.
Let op Koopje. 1 FENDT
308 LS 78 PK 2450 dr. uren,
zeer goede staat van on-
derh. ’38.000,-. H. Neven
BV Bunde 043-641234.

:Te koop enkele nieuwe Ca- r
ise IH TRACTOREN wegens t! annulering export order 956 (
:en 856 XLA tegen speciale :prijzen. Bel snel! L. Collé, (

Susteren, 04499-3030. Ca- \dier en Keer, 04407-1296. Ei 2 ha. SNIJMAIS te koop ge- \vraagd Voerendaal en Om- \. streken 04405-1359. E
Te koop gevraagd TUIG- -PAARD, 045-751418. C
2.60 ha GRAS te koop tel. <04498-53909. l
Engels volbloed MERRIE "
schimmel 4 jr., zeer braaf. ~
Dressuurmatig ingereden, \045-320612 Dhr. Posma. 5l
Kalkslib, DSM en champig- T
nonmest. P. PUSTJENS, '{Tel. 04759-3565/ auto-tel. Ü
06-52107893. -
Wegens op houden bedrijf
div. LANDBOUWWERK- fTUIGEN, stroom agregaat
5000 W maikuil, Wauba- Jcherweg 5, Brunssum. -Te k. 2 Ha. HOOIGRAS of ]
eventueel hooi. Geneinde :
53 Itteren-Maastricht. -WPN MERRY van Axieon, 2 \jr. geen telef. prijsopgave. fBouvier en Mechelse Her- -der. Deutz tractor, 2 cyl. m. Fmaaibalk. 04490-35210. 1
Te k. Karcher HOGE- -DRUKREININGERS tegen 1
de laagste prijs. Service, t
Tel. 04451.-1272. C

Aanhang-
wagens

Jo Knops, Rijksweg Zuid
195, Sittard. 04490-12718.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 0#
322741. _J S

SCHAPENSCHEERDER.
Na 19.00 uur 045-753043^
SCHMOTZER schoffein*
chines degelijke kwaliteit'"
voorraad leverbaar. L. Cc*
Susteren, 04499-3030. & 'dier en Keer, 04407-1296,

Auto's

Alfa
Zeer mooi en goed onder-
houden ALFA ROMEO Giu-
lietta 1600 bwj. 6-5-'B3. Te
bevr. W.Pol Vloedsgraaf 8
Hoesnbroek. 045-227993.
Te k. Alfa SPIDER Dueto
Cabriolet met ronde achter-
kant bwj. '68, vr.pr.

’ 21.500,-. 093211 -762356.

. Alfa SPIDER 1600, in i. st. ’14.500,-, event. *, Alfa mog. 04750-22697^
iTe k. Alfa GIULLIETTA W
78, 1600, LPG, lichte scW; de, APK 11-'B9. Pr. ’500.'
Tel. 045-223427 na 18 U^
Te koop ALFETTA, bwj. 'T-
Ailbertuslaan 95, Kerkrad*.

***>
Audi 'Te k. AUDI 80 GLS. Maria-

bergstraat 10, Schinveld.
Te k. AUDI 80 GL diesel, i.z.
g.st. Tel. 04490-67423,
04490-29031 na 18.00 uur.
Te k. AUDI 10OCD autom.
138 pk. Champ. metall. bwj.
'83. Schuif/kanteldak, get.
glas, alu-velgen, stereo, a-
larm, i.nw.st. ’ 13.500,-.
045-721552.
AUDI '80, APK, 100% vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-455778.

Te k. AUDI 80 GL, dies*.
bwj. '82, sportvelgen € 'H
Showroomstaat, Ij,
’8.000,-. Tel. 04743-167^,1„aAUDMOOc, bwj.'Bs. Inst^j.
hagelnw., geen 2e zo efl s»nw., kl. grijsmet*^
’16.750,- met keuring5"
rapp., tel. 043-254462.^f»a

Austin
Te k. Austin METRO 1000. C^
z.g.st. bwj. 10-'B3, teK
04405-2061, na 18.00 uu^fe ]

keBMW £
! '|J

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar

LET OP
SPECIALE AANBIEDING IN

ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te koop BMW 316 1.8 auto-
matic, bwj. mrt. '86, kl. don-
kerblauw, 49.000 km, nw.st.,
’21.000,-. 04752-2870.
Te koop BMW 315, LPG,
bwj. '82, kl. wit, div. spoilers,
i.z.g.st., pr. ’6.900,-. Tel.
045-443182.
BMW 315 6 '83, APK wit, i.
pr.st. div. org. extra's. Tel.
045-325426.
Te k. BMW 316 t.79, lichte
schade, techn. 100% met
APK en LPG, 150.000 km.

’ 1.700,-. Tel. 045-460822.
Te k. BMW 320, 6 dl, type
'80, ’4.500,-. Tel. 045-
-413779.
Te koop BMW 528 I, t. '80,
LPG. Tel. 04492-1011.
Te k. zeldzame mooie BMW
518, bwj. 79,k APK vr.pr.

’ 2.350,-. Tel. 045-451715.
Te k. BMW 320 i aut. D,
grijsmet. 35.000 km, bwj.
'86, veel extra's, vr.pr.
’32.500,-. Na 18.00 uur tel.
045-352756.
Te koop BMW 520 I nw. mo-
del, 5-versn., veel extra's,
’9.200,-. 04490-13467.
BMW 730 A bwj. 78 met.
groen, sp.velg., perfekt in
orde pr.i.o. Mgr. Schrijnen-
str. 28 Hoensbroek.
Te k. BMW 320 bwj. '76,
LPG, Schuifd. trekh.,

’ 1.750,-. Tel. 045-711929.
BMW 316, 10-'B4, veel ace.
aanw. 5 bak, radio/cass. Pa-
rallelweg 65, V'burg. Tel.
04406-13195.

BMW 79, met kl. moW'J
schade. Vr.pr. M.OOO't,1

Tel. 045-442598. __^►*BMW 315, t.'B3, apart mo%
veel. ace. ’6.950,-. SjU.
Martinusstr. 31, Kerkrade*!^'
Weg. omst. hed. te k. mo**
grijs metall. BMW 316, W.^1978, motor bwj. 19°St
sportvelg. en div. ace. Ar
6-'9O. Proculusstr. 3 %
Heerlen.
Te k. BMW 525 '78, \.2-9jf &vele extra's ’ 3.500 jat
Wachtendonkstr. 80 vc*,*
rendaal. Tel. 045-75190^'^Te k. BMW 525 bwj. t^
i.nw.st. t.e.a.b. Talmastr^L
Heerlen.
Te k. BMW 316, ATS-^Lgen, bwj. '79 i.z.g.st., AHL
t/m mei '90, pr. ’ 2.950 ft.
Tel. 045-318768.
BMW 323 i, bwj. '80, 5-&\ £
recaro's, nw moter, veel & \tra's,'’ 6.950,- of ruilen ,f

gen Alfa, 04750-22697-^k,
Te k. BMW 316, bwj. 'jjftai
antrac. grijsmet., sportveS' "l?
nw. banden, get. glas,
pr. ’6.950,-. Broekstr *'\
Schinveld.
Te koop BMW 520 I, bwj-'j'k
in nieuwst., ’ 11.500,-- &,%
04499-1615 of ° :^
521077978. y M
Voor de kenners BMW
RT aug. '86, 22.000 km W ,*
deaux-rood, monosho^^tkoffers, rek, alarm, als n*j
en goed onderhouden, 9'\
045-718419. >"\
BMW 735i'80 kl. antracie'J.
perf.st. ’7.500,-. 04*" in
3234. K
BMW 316 '82, kl. ?*t.\nieuwstaat ’ 8.000,- 044* \3234. y\\
BMW 315 1600 CC, bwj-SS,

’ 7.750,-. I.z.g.st. V^'S
24937. y.

Tek. BMW 315 (1600 flo' S
nov. '82, zeer m<j2 'K

’ 5.600,-. Tel. 04750-16^ J
Te k. BMW 323 i, kl. wit. f* t"v'
'80, 145.000 km., I.rrv f. 'gen, Recaro int., ka* I*1'* ?>
schuifdak, electr. spie9eL .'<
zeer mooie auto. V'"* ?

’ 9.750,-. Inr. goedk. J*lmogl. Tel. 04406-16306^ J
Te koop BMW 320, crtèjt ?
velgen, bwj. '81, APK ""T^'90. Tel. 04490-47600- ,
BMW 320-6, aut., bwj. \ \

’ 7.250,-. Tel. 04490-27gg^— '— KL

Citroen > \t
Te koop 2CV, bwj. '78, APK
sept. '89, gerevis., pr.n.o.t.k.
Tel. 04490-14924.
CITROEN 2 CV 6, bwj. '83,
72.000 km, APK '90, kl.
rood, ’ 2.750,- 04404-1317.
Te k. CX BREAK D. grijs
kenteken, APK, ’ 1.750,-.
043-254514.
Te k. CITROEN CX 2400
pallas luxe uitv., APK. 5 mnd
'90, niet rot, bwj. '79, pr. n.o.
t.k. 045-458010 na 17.00u.
Te k. CITROEN GSA club,
nov. '80, APK t/m 3-'9O, i.z.
g.st., vr. pr. ’ 1.100,-. Tel.
045-271828.
Citroen AX 14 TZS 5 deurs,
groen metaal 11.000 km.
BOVAG May CRUTZEN
045-752121.
CITROEN C 35 bestel
50.000 km aug. '86, BOVAG
May Crutzen 045-752121.
Citroen VISA II Super E,
3wj. '81, APK tot 3-'9O. Na
19.00 uur 04490-15248.
Rolandsweg 39, Sittard.
:iTROËN AX GT wit,
10.000 km. '88, BOVAG
day Crutzen 045-752121.
re koop Citroen VISA bwj.
82, pr. ’1.450,-. Dr. M.L
<inglaan 133, Hoensbroek.

Te koop 2CV6 Club, s«J «r

'86, 15.000 km, vjf ?

’ 7.000,-. Tel. 045-2204^-Citroen VISA II Supe^i
bwj. '81, APK tot 3'^lh04490-15248. Rolands*" '39, Sittard t \
Tek. CITROEN BK 14^1^eig., bwj. juli '83, op gas-/ ?*f

’ 7.400,-. Tel. 04492-I®y\
Te k. CITROEN 2CV6, ff S
'80, APK. Tel. 04455-2&&
CITROEN BK '86 type I%^RS, d.blauwmetall. 64-<ft. £■km., pr. ’ 12.500,-. Tel O^,* 1
326862, na 16.00 uur-^*-^

Chrysler
Te koop CHRYSLER .'Sge,
import USA, 8-cyl., caW'^eibwj. '70, in nw.st. Inr. mOT
Tel. 04955-2133.

"'V
Daihatsu

Te koop DAIHATSU Cha'?
de TS Special, bwj. 10-* j
uitgebouwd, kl. rood, k"2;j
5.500, vr.pr. ’ 19.500,-- 'r045-213797. y,

Dodge y

Te k. DODGE Jeep Iff3
wc '51. I.z.g.st. j\Z^'
04490-27595. l__^

Fiat y

FIAT 128 APK gek. en 128
sloop, samen ’400,-. ook
apart. Inl. 04406-13830.
Te koop FIAT 128 1300 S,
bwj. 78, APK okt. '89, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-426460.
FIAT 127 bwj. 79. APK tot
16-5-90. Vr.pr. ’645,-. Tel.
045-717633.
FIAT Uno XS 75 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Te koop FIAT 127, APK gek.
tot mei '90, bwj. '77. Tel.
045-454739 na 18.00 uur.

FIAT X 1-9 Cabriolet I*£5-speed, zwart, zeer mo°
auto 04490-18251. _^jj
Te k. FIAT Minibus, K
'90, ’1.400,- bwj. 81 j
Fiat 132 bwj. '81 trekh-
ramen ’ 850,-. Inr. mog
045-325859. x*
Tek. Fiat PANDA type'02'pi
z.g.st. APK 1-'9O, Jr’3.500,-. 04459-1548, v^kenbergstr. 24, Schi*1
Geul. y\

Voor Piccolo's \
zie verder pagina °
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'Eensgezind'
Ijq^wijfeld zal in de slotcommu-Cn eensgezindheid van de
L worden benadrukt.
Iql 1s zo de gewoonte in de NAVO,
(. al rolt men vechtend over

Het is immers niet de eerstels in de alliantie.
X<■%. steeds (bv. rond het Franse

e<ien, de neutronenbom of de
'^raketten) kwam de NAVO er

tlo*'en dat zal ooknu welweer.
1üw11 is de situatie van nu daarmee

* Si Vergelijkbaar. Er is immers

* "iH Wat veranderd in de wereld
* neen- Toen deSovjetunie en
y v bondgenoten nog keurig het
2. V^rse vijandbeeld bevestigden,
l'\% er niets aan de hand. Ondanks" Itv *ïleningsverschillen dreef 'het
*L^r uit het oosten' de bondgeno-
\ steeds weer naar elkaar.

■f IL r sinds Gorbatsjov spelen de
M$ Sen het spel niet meer mee. In
%V e °Pm^e *s n^et langer de

iÓfe yp de grote vredestichter, maar
''V*- '* ut Moskou. En op die meu-
tesituatie heeft de NAVO nog geen
f Zwoord.

Paradooxaal
2'f*hfirjWat paradoxale situatie, want
-'iïoy°st-Europa gebeurt momenteel
Jli^.ral datgene wat het westen jaar
Var uit gevraagd heeft. De byna

J ik'!'1delykse ontwapeningsvoor-
** Ven.van Gorbatsjov zyn in feite
""'■^s ingen aan westerse verlan-

Probleem voor de NAVO is
2, hg r*l het tempo waarin het ge-

De hervormingen zijn, voor
r men ze al zag aankomen, snel-

begaan dan verwacht, en niet al-
s nh °P economisch en politiek ter-
i w.foen Reagan in 1983 de totale
ifl van de middellange-

t voorstelde, geloof-
i o^'ernand dat de Sovjetunie daar
e i °P zou ingaan. Er werd dan ook

;^elijks nagedacht over eenvO zonder die wapens.

f *Lrooit Gorbatsjov met voorstel-
%.Voor vermindering van de nu-

-* \g en conventionele bewape-
i' ijj die op sommige punten zelfs
i MfTfr gaarvdat wat de NAVO zelfin. -^„handelingen heeft durven
c *§en.

Initiatief
eV°atsjov bjkt het initiatief volle-''Kt> aar zich toe getrokken te heb-
skti'rt besloten de bondgeno-
*'Vk an ook dat zu moesten gaan

n aan een ei£.en politieke en
f '\^Te toekomstvisie om het ver-

terrein te herwinnen. Vooral
*- I&n uitsers pleitten voor het opstel-

-5 n an een 'globaal concept', waar-
/ ast een politiekevisie op de ge-

Ve in Oost-Europa nieu-
'«t^ilitaire en ontwapeningsdoel-
J[^'ngen zouden worden geformu-

* S in 1967>toen een groepwijze
onder leidingvan de Belgi-

's. minister Pierre Harmei een

toekomstvisie voor de NAVO op pa-
pier zette, die nog steeds geldt. Er
moest een soort Harmel-rapport in
een nieuw jasjekomen. Dat jasje is
een tweedelig kostuum geworden.
De top van Brussel zal twee stukken
opleveren. Een dat misschien ge-
heim zal blijven en de be- en ontwa-
peningsplannen van de NAVO be-
vat, en een meer politieke verkla-
ring over 'de NAVO en de toestand
in de wereld.

'Basispakket'
Het was de bedoeling in dat eerste
stuk aan te geven welke minimale
behoeften deNAVO de komende ja-
ren heeft aan zowel nucleaire als
conventionelewapens. Met zon 'ba-
sispakket' in de hand zouden de on-
derhandelaars dan aan de slag kun-
nen. Maar juisthet opstellen van die
paragrafen leidde tot fricties tussen
de bondgenoten. Over de wapenbe-
hoeften wordt immers lang niet
overal gelijkgedacht. De moderni-
seringskwestie is daarvan het beste
bewijs gebleken.

Zoals het er nu naar uit ziet zal het
'globaal concept' op ditpunt enkele
lege bladzijden bevatten. Op het
NAVO-hoofdkwartier sluit men
zelfs niet uit dat de onenigheid over
de modernisering ertoe leidt dat het
hele rapport nu niet wordt 'afgecon-
cludeerd. Eigenhjk komt het rap-
port te vroeg. De ontwikkelingen in
Oost-Europa gaan zo snel en er ge-
beurt bijna elke dag weer iets
nieuws, zodat het nauwelijks moge-
lijk lijkt een ontwapeningsvisie op
te stellen die jaren zijn geldigheid
behoudt.

In feite is de NAVO in haar eigen val
getrapt. Als de bondgenoten had-
den besloten op deze top alleen de
verklaring over de politieke en eco-
nomischerelatie tot Oost-Europa in
te dienen, dan was er weinig aan de
hand geweest. Dat was ook een
mooi thema voor een eensgezinde
viering van het 40e verjaardags-
feestje geweest: het breed uitmeten
van de successtory van de NAVO,
en tegelijk inspelend op de demo-
cratiseringsgolf in Oost-Europa.

Maar door er het ontwapeningsge-
beuren aan te koppelen werd onno-
dig druk op de ketel gezet. Het is
niet nodig dit jaar al te beslissen
over modernisering, zoals Amerika-
nen en Britten wilden. Pas kort ge-
leden gaven zij toe dat zon besluit
ook in 1992 kan vallen.

Problemen
De problemenrezen pas goed toen
de Duitsers (gesteund door Belgen,
Grieken, Italianen, Spanjaarden,
Noren en Denen) bovendien eisten
dat de NAVO van de nieuwe wind
uit Moskou profiteert door te gaan

onderhandelen over de verminde-
ring van de kernwapens in Europa.
Dat kan, zeker nu de Sovjetunie in
Wenen voorstellen heeft gedaan
voor verminderingvan haar enorme
overwicht aan conventionele wa-
pens in Europa. Waren de kernwa-
pens voor de korte afstand niet juist
tegen die conventionele overmacht
bedoeld?

Modernisering op dit moment zou
de onderhandelingen over die wa-
pens bemoeilijken, meenden zij.
Maar de Amerikanen twijfelen veel
meer dan hun Europese bondgeno-
ten (de Britten uitgezonderd) aan de
blijvendheid van de vernieuwingen
in Oost-Europa. Washington is er
nog niet van overtuigd dat Gorbats-
jov met zijn hervormingen zal sla-
gen. En als hij mislukten wordt ver-
vangen door een ander, minderver-

licht leiderschap, zouden alle ver-
worvenheden wel eens in de prul-
lenmand kunnen verdwijnen.

Dus mag hetwesten niet de fout ma-
ken nu al teveel toe te geven en
moet eerst maar eens worden afge-
wacht wat alle voorstellen en toe-
zeggingen van Gorbatsjov waard
zijn. De NAVO moet dus geen initia-
tieven nemen. Washington is bereid
tot onderhandelen zodra in Wenen
duidelijke resultaten zijn geboekt,
maar niet eerder. Terwijl de Duit-
sers al willen gaan onderhandelen
zodra aan de onderhandelingstafel
vooruitgang merkbaar is.

Tussen beide opvattingen zou toch
een compromis te maken moeten
zijn, maar halsstarrigheid van beide
kanten heeft dat tot nog toe verhin-
derd.

Ria Beqkers, beoogd lijsttrekker Groen Links:
'De PvdA hoeft niet

bang te zijn voor ons'

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - „We willen ons niet
tegen de PvdA afzetten, maar het
geluid van de PvdA versterken. We
zijn geen bedreiging voor de PvdA,
de PvdA hoeft niet bang te zijn".
Dat zegt Ria Beckers-de Bruijn
(50), de beoogde lijsttrekker voor
de nieuwe lijst Groen Links, waar-
op PPR, PSP, CPN, EVP en 'onaf-
hankelijken' samen gaan bij de ko-
mende parlementsverkiezingen op
6 september. Groen Links is 'in'
voor deelneming aan een regering,
maar dat moet wel een progressief
kabinet worden, met PvdA en D66
en zonder het CDA. Wat Beckers
betreft mag Wim Kok in dat geval
de premier worden.

Ook vroeger streefde Beckers, die
al twaalf jaar Kamerlid is voor de
PPR, naar een progressieve meer-
derheid. Zo vertolkt ze een ander
standpunt dan de PvdA, die nu
lijkt af te stevenen op samenwer-
king met het CDA. Groen Links
wordt „niet extremer, maar duide-
lyker", zegt ze. Op tal van terreinen
waarop de PvdA bereid lijkt te zijn
te onderhandelen met het CDA, zo-
als de ontwapening, de koppeling
van lonen en uitkeringen en het
milieubeleid, wil Groen Links de
kiezers harde garanties geven. „De
PvdA zou ook meer moeten garan-
deren, maar doet dat om tactische
redenen niet", aldus Beckers.

Beckers ziet de Groen-Linkse lijst
als een „uitdaging, maar ook een
waagstuk". Ze heeft de indruk dat
de bundeling van krachten ter lin-
kerzijde van de PvdA zal aanslaan
bij dekiezers. De nieuwe combina-

tic mikt op acht Kamerzetels. Dat
zij als oude rot in het vak de lijst
gaat trekken, verklaart zij vanuit
het idee dat vertrouwde gezichten
juistnu nodigzijn om de ledenvan
de afzonderlijke partijen over te
halen om mee te doen. De PPR le-
vert als grootste de lijsttrekker.
Wat haar betreft is er bijna geen
weg terug meer en zal er uiteinde-
lijk één partij moeten overblijven.
Beckers heeft als voorwaarde voor
haar lijsttrekkerschap gesteld dat
Groen Links als een eenheid de
verkiezingen in gaat. De besturen
van de partijen zijn al in hoofdlij-
nen akkoord, de achterbannen
moeten hun jawoord nog geven.
Zij verwacht niet dat de rol van de
'onafhankelijken' op de lijst aanlei-
ding geeft tot onenigheid. Mensen
uit bij voorbeeld de studenten- en
vakbondswereld moeten de nieu-
we lijst het karakter geven van een
'regenboogcoalitie' van minder-
heidsgroepen. Ze zijn geen lid van
een van de aangesloten partijen,
maar moeten wel het programma
onderschrijven.

De bundeling van klein links

kwam in een stroomversnelling te-
recht door de kabinetscrisis begin
deze maand. „Veel mensen fn onze
partijen zeiden: het is nu of nooit".
Volgens Beckers heeft de grote
haast die nu voor de verkiezingen
moet worden gemaakt, zeker bijge-
dragen aan een snelle overeen-
stemming. Hoe meer tijd men
heeft, des te meer wordt er gepraat

over verschillen in plaatsvan over-
eenkomsten. De timing is gunstig,
vindt zy. „De WD is weer een
rechtse partij en staat buitenspel
en CDA, PvdA en D66 zitten in het
midden, willenregeren en houden
elkaar vast".

" RIA BECKERS:
progressief kabinet

Afzetten
Al zegt Beckers dat Groen Links
zich niet wil afzetten tegen de
PvdA, zij erkent dat het in de cam-
pagne onvermijdelijk is, alleen al,
omdat de PvdA haar aandacht
richt op de partyen in het midden.
„Maar ik wil niet in de vraagstel-
ling worden gedwongen of wij de
PvdA ervan afhouden de grootste
partij te worden. De PvdA legt dat
zichzelf op. Ze zullen datvlak voor
de verkiezingen wel weer roepen
om stemmen bij ons weg te halen,
maar ik denk dat veel mensen nu
zeggen: dat kabinet PvdA/CDA
komt er toch wel, de zaak is al be-
keken, laten we zorgen dat er een
factor naast komt die links tegen-
wicht kan bieden. Wim Kok mag
best premierworden, maarvan een
progressief kabinet!"

Is er nog wel een 'markt' voor
Groen Links, nu alle grote partijen
zich op het milieu hebben gewor-
pen en met miljardenplannen ko-
men voor de verkiezingen? Bec-
kers: „Beslist. In de eerste plaats
willen wij meer geld uitgeven aan
het milieu. Bovendien zijn wij be-
reid hardere keuzes te maken. Het
milieu gaat bij ons voor de econo-
mische groei. De mensen met de
laagste inkomens hoeven niet in te
leveren, maar moeten misschien
om hun koopkracht op peil te hou-
den wel andere, milieuvriendelij-
ker produkten kopen. Wij pleiten
voor de groentax. Heffingen op alle
milieuvervuilende zaken, ook de
auto".
Maar op het gebied van het milieu
moet het nog veel radicaler. De
mensen zijn niet uit de auto te
branden, lijkt het wel. Zeker, vroe-
ger waren er grotere verschillen
tussen de partijen, je kon dingen
gemakkelijker roepen, omdat het
niet dichtbij was. Maar nu wel. Er
moeten direct ingrijpende milieu-
maatregelen worden genomen, en
dan zie jedat de grotepartijen toch
nog een drempel over moeten".

Beckers staat voor de tweede keer
in haar politieke carrière voor een
'primeur': ooit was zij de eerste
vrouwelijke lijsttrekker in Neder-
land, nu stafct zij op het punt een
lyst te leiden waarvan de eerste
drie plaatsen door vrouwen wor-
den bezet (tweede wordt Van Es
van de PSP en derde Brouwer van
deCPN). „Dat is zeker een unicum.
Er waren al mensen bij ons die rie-
pen: hoezo vrouwenpartij? Die is
bij deze overbodig geworden".

binnen/buitenland

Rakettenkwestie domper op jubileumstemming topberaad

NAVO maakt het
zichzelf moeilijk

>ft Van onze correspondent
BUSSEL - „Het is toch niets nieuws dat we het niet eens zijn
üe NAVO. Het zou pas een wonder zijn als we het wel eens
t Maar laten we toch niet doen alsof er in de NAVO niets

aan de hand is dan de modernisering." De hoge Ameri-
j^se diplomaat zei het met vertwijfeling in zijn stem. Geen
onder, want de kwestie van de modernisering van de kern-

'^Pens voor dekorte afstand in Europa heeft het bondgenoot-
aP in een ware crisissfeer gestort.

I *ele dagen voor president Geor-
|t> Usn en de regeringsleiders van
~*estien NAVO-landen maandag
'je.*jrussel bijeenkomen, is er nog
l n oplossing voor wat vooral een-ke^J." taans-Duits geschil is gewor-
jw_ De top was bedoeld om het 40-
J Jubileum van de NAVO te vie-
*e 6a "cenms te maken met de nieu-■ Amerikaanse president. Maareen feeststemming is geen spra-'.|.etl Bush zal veel werk hebben om
i te redden.

Li Peng lijkt winnaar
machtsstrijd in China

PEKING - Een dag na het gerucht
dat premier Li Peng zijn ontslag had
ingediend, verscheen hy donderdag
opgewekt en montervoor de televi-
sieom de wereld te verkondigen dat
hij de situatie meester is. Miljoenen
mensen waren in de afgelopen twee
weken de straat op gegaan om zijn
vertrek te eisen. Op muurkranten
werdLi Peng afgebeeld alsHitler en
op het Tiananmenplein werd een
naar hem genoemde teddybeer
compleet met bril aan het kruis ge-
nageld onder luide toejuichingen
van het publiek. Li Peng is de laat-
ste weken de meest gehate man in
China.
ledereen dacht aanvankelijk, dat
Deng Xiaoping hem als een bak-
steen zou laten vallen, maar Deng
keerde zich tegen zyn protégé Zhao
Ziyang die hem tijdens een gesprek
met de Russische president Gor-
batsjov verantwoordelijk stelde
voor de problemen. Hij gaf ook zijn
volle steun aan Li Peng toen hij
merkte dat in de straten müjoenen
mensen om zyn vertrek riepen na-
dat hij de staat van beleg ha afge-
kondigd. Niettemin lykt hy de strijd
om de macht van Zhao Ziyang te
hebben gewonnen.
Zhao zou vorige week uit zijn func-
tie zijn gezet en onder huisarrest
zyn geplaatst, evenals een aantal
van zijn medewerkers. Tydens een
recente ontmoeting van het politbu-
reau noemde Deng Xioaping Zhao
een verrader van de partij en een
contrarevolutionair, waarmee infor-
meel het doodvonnis over hem is
uitgesproken.
Ook de minister van Defensie die
zijn goedkeuring ontzegde aan de
staat van beleg is onder bewaking
gesteld, evenals Hu Xili, een lid van
het politbureau die in het begin was
belast met de contacten met de stu-
denten op het Tienanmenplein. De
grote vraag is wat het legerzal doen.
Volgens geruchten zouden militaire
versterkingen zich in de richting
van de hoofdstad bewegen. Maar
het is onbekend of deze troepen
loyaal aan de regering zijn of sym-
pathiseren met Zhao en de studen-
ten. Zhao is behalve secretaris-ge-
neraal van de partij ook vice-voor-
zitter van de militaire commissie.
De troepenbewegingen worden ge-
signaleerd temidden van geruchten
dat vijf militaire bevelhebbers zelf-
moord hebben gepleegd omdat zij

niet wilden worden ingezet in een
eventuele strijd tegen het volk.
Het gerucht gaat ook dat de militai-
re bevelhebber van het garnizoen in
Peking die zijn troepen heeft terug-
getrokken van het centrum van Pe-
king is ontslagen. De situatie in Pe-
king is sinds donderdag gespannen,
hoewel er niet meer wordt gede-
monstreerd in de straten en de blok-
kades en versperringen die op be-
langrijke kruispunten zijn gezet, zo
goed als zijn opgeruimd.
Li Peng werd in 1987 premier en
werd beschouwd als een exponent
van de jongere generatie, die gereed
is om de macht over te nemen van
de bejaarde revolutionairen. Hij is
een kleurloos bureaucraat en een
ex-minister voor Elektriciteitsvoor-

ziening. In tegenstelling tot Zhaor
die voor economische en politieke
hervormingen is, is Li Peng een
conservatief. Hij werd tot premier
benoemd vanwege zijn nauwe rela-
ties met de oude garde. Li Peng wiV
wel hervormingen maar in een zeer
langzaam tempo zonder dat de auto-
riteiten van departij er onder lijden.
Democratie is een goede zaak, maar
wanneer het democratiseringspro-
ces te snel wordt uitgevoerd zal het
de stabiliteit en de eenheid aantas-
ten vindt Li. Li's zege op de hervor-
mers onder leiding van Zhao heeft
hij te danken aan Deng Xioaping.
Dat bewijst, zo menen diplomatieke
waarnemers, dat de 84-jarige Deng
nog altijd de teugels vast in handen
heeft.

" Deze student steekt tijdens een demonstratie in Peking zijn
mening over premier Li Peng niet onder stoelen of banken. In-
tegendeel, want op het plakkaat dat hij meevoert staat onom-
wonden 'hang de Chinese Hitler op'.
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Retinol houdt de tijd tegen

De sleutel tot
een jeugdig

uiterlijk
De tijd en de zon zijn de twee be-
langrijkste oorzaken van de ver-
oudering van de huid.
Huidveroudering is hèt object van
aanhoudend wetenschappelijk
onderzoek. Het rimpelprobleem is
nu, wellicht definitief, opgelost
door professor John Voorhees.
Deze Amerikaanse geleerde heeft
namelijk aangetoond dat de sleu-
tel tot de eeuwige jeugd een „reti-
noïde" is.
Daarom vervaardigt een Europe-
se farmaceutische multinational al
enige maanden het cosmeticapro-
dukt Anti-Age Retard. Dit bevat
een actief bestanddeel (Retinol)
dat rimpelvorming zichtbaar redu-
ceert.
Hoewel Retinol tot de familie van
de retinoïden behoort, onder-
scheidt het zich van deze groep
doordat het een ander transreti-
noisch zuur bevat en een alcohol
is die geen huidirritaties, veroor-
zaakt. Professor Voorhees heeft
uitgebreid met deze stof geëxperi-
menteerd.
Deze formule wordt in Nederland
door de firma Korff uitsluitend in
apotheken verkocht. Er zijn twee
variaties: een voor de huid van
mensen van 25-35 jaar en één
voor de huid van mensen boven
de 35.
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Auto's

Fiat-
Fiat Klankstad

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
IÖSO 85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S, 5-drs., hatchback
'81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85;
Renault 11 TXE '85; Renault R5TL 81; Skoda 120LS '86;
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla '80; Volvo 345 DLS '82;

Lancia Prismo 1600 '86.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

' 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

\ OBOVAG
nnGebruikteWagens
UuPlusSysteem

KOOPJE! Te k. FIAT 127
bwj. '78, vr.pr. ’ 400,-,
045-229071.
Tek. FIAT 127bwj.'Bo, APK
gek., 1e lak, pr. ’ 1.950,-.
04490-22689.
Fiat PANDA 45 Super, duur-
ste uitv., 5-gang, ’ 7.250,-.
Tel. 04490-23830.
Tek. FIAT 127 sport bwj. '79
APK '90, i.z.g.st., ’ 1.350,-.
045-452008.

T.k. Fiat PANDA White uitv.
bwj. '85 ’6.750,- als nw.
40.000 km 04490-15431.
FIAT 127 spec. t.'Bl, veilig-
heidsinspectie gek. Onder-
houdsb. geh. a. ’ 600,-. vr.
pr. ’ 1.850,-. 045-314760.

Te koop FIAT 131 Mira Fiori,
5-bak, bwj. '81, APK april
'90, ’1.450,-, i.g.st. Tel.
045-423345.

Ford
Ford ESCORT 1300 Laser,
bwj. '84, roodmet., ’ 8.650,-
-04490-10165.
Ford ESCORT XR3, bwj. '81
rood, ’ 8.400,-. Tel. 04490-
-19291.
Te koop Ford ESCORT XR3
type '83, in nw.st., met veel
ace. en APK 6-'9O, ’ 8.750,-
Ridder Hoensstr. 181,
Hoensbroek.
Ford ESCORT 1.1 Laser,
33.000 km, radio-cass., bwj.
'85, vr.pr. ’9.000,-. Tel.
04454-3171.
Te k. Ford ESCORT 1600 i
Bravo, bwj. '87, 1e eig.,
weinig km., veel extra's.
schade vrij, tel 045-725022
ESCORT 1.3 C met alle ex-
tras, bwj. '88, vr.pr.

’ 19.750,- mcl. BTW en 3
mnd. gar. Tel. 045-413222.
Ford ESCORT 1300 Laser
bwj. 11-84, 1e lak, antra-
ciet-met. Tel. 045-228469.
Te k. Ford ESCORT Cabrio-
let 1600 Ghia, bwj.'B4, km.
st. 38.000, nw.st. 04750-
-19347 na 18.00 uur 26878
Te koop Ford ESCORT, i.g.
st., APK, ’950,-. Tel. 045-
-215433.
Ford ESCORT 1600 Bravo,
bwj. 7-'B3, org. schuif/kan-
teldak, ’ 8.450,-. Tel.
04490-26923.
Ford FIËSTA bwj. '80, i.z.g.
st„ APK, ’3.750,-. Dkn.
Keulenplein 3, Schinnen.
Tel. 04493-2211.
Te k. Ford CAPRI 2,3 S, bwj.
77 m. APK, zeer mooi. T.e.
a.b. Aan het Broek 101
Broeksittard.
Ford ESCORT 1.3 L, bwj.
'82, z.g.a.n., 5-drs, APK '90,
vr.pr. ’6.250,-. 045-273340
Te k. Ford CAPRI 2 ltr. S,
bwj. 79, div. extra's APK 4-
-90, pr. ’2.600,-. Tel.
04490-20048.
Te k. Ford CAPRI 77, APK
3-'9O, vr.pr. ’ 1.050,- mr.
mog. 045-325859.
ESCORT 1300 GL'Bl, i.z.g.
st. get. ramen, trekh. nw.
type. ’5.250.- Tel. 045-
-323226 na 12.00 uur.
Te k. Ford SIERRA 2 ltr. L,
5-drs., 5-bak, type '83, i.z.g.
st. pr. ’ 7.350,-. Tel. 04450-
-3661, na 16.00 uur.
Te k. Ford ESCORT KR 3,
veel accessoires, bwj. '82

’ 9.500,-. Tel. 045-413779.
Te k. Ford CAPRI 2.0 GL,
type 79, APK gek. vr.pr.
’1.750,-. 045-459889.
Ford ORION 1.6 L, 4 drs. 1e
eig. als nieuw APK, bwj.
sept. 1985, na 16.00 uur.

’ 10.750,-045-740915.
FORD Escort bravo 1.1 ltr.
bwj.'B4. 35.000 km. APK '90

’ 10.500,-. 045-444168.
FORD transit geelkent., bwj.
'81, op gas, vr. pr. ’ 4.250,-.
Tel 045-252198.
Te k. zeer mooie ESCORT
XR3 '81 m. kant/sch.dak. en
4 nwe. band. 04406-15557.
Te k. Ford TAUNUS 1600,
APK 17-6-89, 185 banden 4
alum. velgen, achter spoiler
en sportgril. Vr.pr. ’ 2.200,-.
Nachtegaalstr. 1 Heerlen
045-221671.
Te koop Ford ESCORT bwj.
'80, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 2.850,-.
Inruil mog. Hommerterweg
16, Hoenbroek.
Tek. Ford FIËSTA 1.1 APK
gek. bwj. 10-'B3. 04490-
-24679. Akerstr. 32 Sittard.
Te k. weg. omst. FORD
Fiësta 1.1, bwj. '82, APK okt
'89, vr.pr. ’4.600,-. Tel.
045-316486.
Voor liefh. Ford TAUNUS
coupé 2 ltr. GXL bwj. 72, vr.
pr. ’ 1.250,-. 045-317101.
Ford ESCORT KR 3 I okt.
'85. zeer mooi. Div. extra's.
Inr. mogl. Na 15.00u Til-
burgstr. 3, Heerlen.
Te koop Ford ORION 1.6
diesel, bwj. jan. '87, pr.
’14.000,-, 1e eig., met
trekhaak, km.st. 115.000
Tel. 04493-1700.
FORD Fiësta 1300 S bwj.
78, APK tot juni '90. Tel.
045-222915, na 17.00 uur.

Ford SIERRA 1.8 stationcar,
grijs, 38.000 km. '88.
BOVAG May Crutzen 045-
-752121.
ESCORT XR3 i, ■5-'B4,
65.000 km, 4-k. koplampen,
lm velg., sunroof, 4 spea-
kers, trekh., spec. uitl.,
alarm, ’15.700,-. 045-
-257602.
FORD Escort 1300 CL '86,
vr.pr. ’12.950,-. Tel. 045-
-210942 of 215969.
Te k. Ford ESCORT 1600
Sport, bwj. '78, APK tot B-
'B9. i.g.st. 045-215554. Mid-
delste Wehr 46, Hoensbroek
Ford SIERRA 1.6 luxe
autom. 5-drs., bwj.'B4 in st.v
splinternw. ’ 10.900,-met
recent keurmgsrapp . 043-
-254462.
Escort 1600 Sport, 1980, kl.
rood; Fiësta 1983, kl. wit.
Auto KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.
FIËSTA 11 L '81, sportw.,
als nw. APK 4-4-90,
’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.
Te k. voor CAPRILIEFHEB-
BERS org. 3.0 S V6briljant
rood, stuurbekr., verlaagd,
7j wolfrace 235 banden, ge-
tint glas, alarm, clarion ste-
reoinst. electr. spiegel, allen
serieuze gegad. pr. n.o. t.k.
04405-3639 na 13.30u.
Te k. Ford TRANSIT ook
gesch. als camper. Tel. 045-
-229220 of 262775.
Te k. Ford TAUNUS bwj.
'78. Moet weg weg. ziekte.'
Pr. ’ 1.000,-. 045-420005.
Te k. v. part. FORD Escort
80 1.3 L metal. blauw. Prima
onderh. Dit moet U zien.
Uitst. als 2e auto. Tel. 045-
-226139.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
bwj. '77 APK tot 5-90,
70.000 km., i.g.st., vr.pr.

’ 1.200,-, tel. 045-257360.
Ford SIERRA 20 L, bwj. '84
ANWB-gek. APK 4-'9O, z.
mooie auto, 5-drs., sch./
kant.d., dubb. gril, bl. met.,
trekh., vr.pr. ’ 10.900,-, evt.mr. mog. 04492-4748.
Ford ESCORT Cabriolet,
nw. model. Tel. 04492-
-4973.
Te k. Ford SCORPIO 2.0
GL, dcc. '85, 1e eig., stuur-
bekr., ABS, LPG, kl. grijs, i.s
t.v.nw., ’ 16.750,-. Tel.
04492-3234.
Degel. Ford GRANADA, bwj
77, APK 90, ’ 1.000,-van
autobedr. Tel. 04404-1317.
Te k. Ford FIËSTA 1.1 S
i.z.g.st. bwj. '77, APK 1-'9O,
pr. ’ 1.950,-. 045-226883.
Ford GRANADA 2.3 L, oct.
'82, blauwmet., i.z.g.st.,
APK 5-'9O, div. extra's, nw.
banden, km. st. 86.000,

’6.500,-. Tel. 045-459855.
Te koop Ford TAUNUS 20
L, V 6, bwj. 79, APK , 5-'9O.
Tel. 043-630856.
FORD Siërra combi, bwj.
'83, wit, ’ 12.000,-. Auto
Aarts, Hamstr. 211, KAkra-
de. Tel. 045-412545.
Te k. Ford MUSTANG bwj.
'80, 8 cyl., 4.2 L motor ger., i.
st.v.nw. Franciscanerstr. 58,
Kerkrade-Bleyerheide.
Te koop Ford SIERRA 2 liter
L, bwj. aug. '83, blauwmet.
Tel. 04498-57587.
Ford SIERRA 2.0 Laser
1985, ’ 17.000,-. Auto
Aarts, Hamstraat 211, Ker-
krade. Tel. 045-412545.
Te k. Ford SIERRA 16 CL
bwj.'B7, nw. model, met gas
en sportwielen, mr. mog., Pr.
’18.500,-. Dr. M.L Kingln
133, Hoensbroek
Te k. Ford TAUNUS 1.6 GL,
bwj. '80, i.g.st.v.onderh.,
vr.pr. ’ 2.000,-. Tel.
04493-1220.
TAUNUS 16 L 78, APK 9-
89, i.z.g.st. ’ 850,-. Klapstr.
11, Wijlre. 04450-2741.
Ford TAUNUS 1600 L, 4-
drs., type 79, APK,
’1.350,-. Tel. 045-720951.
Te k. Ford TAUNUS 1600,
bwj. 79 met LPG, gek. tot
90. Unescoplantsoen 9,
Heerlen-Heerlerheide

Honda
Te k. Honda PRELUDE EX
'83, APK '90, i.z.g.st.

’ 12.250,-. mr. evt. 045-
-316940
Te k. Honda QUINTET nov.
'80, i.g.st. met trekh. APK tol
dcc. 89 04405-2345.

! Te k. HONDA Civic bwj. 79,
met APK, automaat, pr.■ ’1.500,-. Elandstr. 51
Heerlen.
Te k. Honda PRELUDE bwj.

I '82, kl. rood, 5-gang, vr.pr.
f8.900- Tel. 045-271017.

Te k. Honda CIVIC 1,5 GTI
'86, rood, vr.pr. ’ 15.500,-.
Tel. 045-318034.

Te k. Honda PRELUDE t'Bo
APK, zien is kopen!
’3.850,-, Jul. v. Stolbergstr.
48, Kakert-Landgraaf.

Jeep
JEEP CJ7 Renegade 6 cyl.
Softtop en Hardtop, veel ex-
tra's o.a. Sper diff. 70 ltr. on-
derb. LPG, 4x High Jacker
lucht schokbrekers, Black-
Hawk uitlaatspruitstukken,
brede banden, trekhaak,
APK. I.nw.st. ’ 27.000,-. Inl.
Kunderkampstr. 1 o,
Voerendaal.

Toyota LANDKRUISER 2.4
diesel, bwj.'Bs, ’ 20.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur

Isuzu TROOPER turbo
diesel, bwj. '85, ’17.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.
Nissan PATROL 3.3 turbo
diesel, bwj. '87, ’29.500,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.

Jaguar
JAGUAR XJS HE, bwj. '84,
met. grijs, airco, autom.,
62.000 km. ’ 37.500,-. 045-
-726668 / 720826.

Lada
Te k. LADA 2104 Stationcar
1500 cc bwj. juli '86, km.st.
28.000, i.z.g.st. Alle keu-
ringen toegestaan. Tel. 045-
-322424.
LADA 2105 1500, bwj. '86,
’4.950,-. Tel. 04499-1615
of 06-52107978.
LADA 2105 GL 84, 1e eig.,
kl. grijs, 30.000 km., a.nw.

’ 4.500,-. 045-420650.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.

' LADA 2105, 1500 cc, 1e ei-- gen., bwj. '84, LPG, 92.000
■ km, ’ 2.900,-. 04404-1317.

LADA stationcar i.z.g.st., '84■ ’ 3.500,-. Autobedrijf v. Mil,
! Sportstr. 10, 045-421787,

' Kerkrade.

Land rover. Te k. LANDROVER 88CW,, benzine, bwj. '74, APK 5-. '90, zomer- en winterkap, i.
z.g.st. Tel. 045-721168.

Mazda
MAZDA 323 HB nov. '86, MAZDA 626, 2 ltr. bwj. 11-
-49.000, nw. banden, veel '79, APK '90, nwe uitl. en
extra's, vaste pr. ’ 14.000,- bnd.,/ 1.800,-. 04404-1317.
Manzardstr. 5 Eygelshoven. Mazda 323i4 d^., automaat
Te k. MAZDA 323 HB, bwj. 1981, groen met. Auto
'83, i.z.g.st.pr. ’5.900,-. KLEUNEN, Locht 193,
Tel. 045-454439. Kerkrade. Tel. 045-425555.
MAZDA 323 HB 1.3 HB, 5- Te k. MAZDA 323 automatic
bak, bwj. '82, nwe auto, 1e bwj. '81 4-drs. valkenbur-
lak, ’4.750,-. 043-617067. gerweg 44 voerendaal.
Te k. MAZDA 121, nieuw MAZDA 626 GLX 2.0 coupé
gespoten. I.z.g.st., APK ge- '83, kl. wit, LPG, i.z.g.st.
keurd, ger. motor, t.e.a.b. ’8.750,-. 045-210565.
04451-1394 b.g.g. 04455- MAZDA 626 met LPG 1981,2161- APK ’3.250,-. Kissel 46A
Te k. MAZDA 626 bwj. '79, Heerlen. 045-723142.
goudmet., met trrt* Vrpr. Te k. MAZDA 323 automaat,/I'^S2;"- TeL 045-463070 APK 5-'9O, zeer mooi, bwj!na 1900 uur. eind 78 vrpr /1300i±
Te k. MAZDA 929 79 i.z.g. Tel. 04754-86801.
st. Pracht auto. Elke keur. MAZDA 323 bwj. '79 met
toegest. ’1.750,-. 045- APK, vr.pr. ’1.100,-. Tel.
352784. 045-426029.

Mercedes

Te koop
Mercedes 260 SE

MET VEEL EXTRA'S
25-08-87, km. st. 37.000, 1e eigenaar. '(nieuw prijs ’ 128.500,-) NU ’ 79.500,-.

Loven Heerlen BV, Palemigerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

Te k. directie auto MERCE-
DES Benz 280 S, alle opties
0.a.: airco, automaat, electr.
ramen, RCM velgen, org. a-
gam. Prijs ’32.000,-. Info
04750-31410 b.g.g. 04750-
-11589.
Te koop MERCEDES 280
TE, AMG uitg., motorisch
ook AMG uitg., vr.pr.
’17.500,-. Inruil mog. Tel.
04490-20229.
MERCEDES 1613 o.a. kip-
per, diff. sper. 10 ton APK.
Auto Feyts 04759-1896.
MERCEDES 813, veewa-
gen APK Tel. 04759-1896.
Auto Feyts, Nap.wg. Haelen
MERCEDES 190 D, wit, mei
'85, km.st. 120.000, i.st.v.nw
div. extra's, tel. 04490-
-79043, werkd. na 18. uur.
Te k. MERCEDES 200 W
123, bwj. '79, op gas, 94 PK,
AHK. Stereo RC, km-st.
215.000, i.z.g.st. APK 1-'9O,

’ 6.700,-. 04454-5234.
Te k. MERCEDES 240 D,
wit, bwj. 1979, v. extra's. Vr.
pr. ’ 5.500,-. 045-412127.
MERCEDES 240 D bwj.
1977, kl. wit, automaat, trek-
haak, ’2.500,-. (type 123)
045-750743.
MERCEDES 350 SE bwj.
'73, voll. gerest, schuifd
trekh. 04490-19538, bgg
04499-4523.
MERCEDES 190 D, mei '88,
24.000 km. metalic, 5 versn.
van Mercedes medew. Vr.
pr. ’47.500,-. Tel. 04752-
-1984.
Te k. MERCEDES 230 ET
stationcar, bwj. 10-'Bl.

’ 15.500,-. 04490-27595.
Te k. MERCEDES Station
280 TE bwj. '80. Tel. 045-
-252229.
MERCEDES 350 SE, veel
extra's, bwj. 79, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 04454-3171.
Te k. MERCEDES 230 E
blauw met. met central look .
Blaup. stereo, 4 hoofdst.,
electr. schuifdak, getint glas,
armst. etc. type 1986. Te
bevragen autobedrijf Jasper
b.v., Windraak 29, M'geleen,
gem. Sittard. Tel. 04490-
-21944.
MERCEDES 200 diesel,
bwj. '82, div. extra's, vr.pr.

’ 10.500,-. Broekstr. 62,
Schinveld.

Moet weg. MERCEDES
250, automatic, bwj. '80,
APK tot 15-5-90, zeer
mooie auto, mr. kleinere
auto mog. Reet. Nelissenstr.
37, Hoensbroek (Lotbroek).

"Te k. voor liefhebber MERC.
280S, autom., div. opties,
bwj. '78, uitzonderlijk mooi,
vr.pr. ’ 8.750,-. 04492-3824
MERCEDES 200 type 124,
7 mnd. oud, electr. kantel/
schuifdak, veel ace, km.st.
10.000, nw.pr. ’ 80.000,- nu
’52.500,-. Inr. mog. Tel.
045-415379.
Te k. voor liefhebber MER-
CEDES 230 coupé in perf.
st. v. onderh., bwj. '78, vr.pr.
’13.750,-, Beekstr. 11,
Schinveld.
MERCEDES Bus 207 ver-
lengd 1986, APK’ 16.950,-.
Rockmart, Kissel 46A Heer-
len. 045-723142.
MERCEDES 280 S auto-
maat met alle extra's, nov.
'80 ’14.950,-. Kissel 46A
Heerlen. 045-723142.
MERCEDES-Benz nw.
type, 280 S, bwj. '80, zilver-
met., electr. schuifd. electr.
antenne, warmtewer. glas,
LPG, duurste alarm, pull-
man inter., centr. lock. Door
mercedes-dealer onderh.
Onderhoudsboekje aanw.
Inr. mog. pr. ’ 14.750,- Tel.
04160-33941.
Te k. i.v.m. bedrijfsauto
MERCEDES 250 D, kl. d.
rood met., div. extra's schuif/
kanteldak, cv., sportvelg.,
alarminst., get.gl., pr.

’ 48.000,-. (nw.pr.

’ 85.000,-). Tel. 045-
-219915 na 19.00 uur.
Te k. MERCEDES 200 D '82
groen metal., schuifdak div.
extra's 133.000 km., 04454-
-2200.

MG
MG B-GT 1968 i.nw.st., pr.
’13.500,-. Tel. 043-471673
MG B GT bwj. '72, APK, i.z.
g.st., pr. ’12.500,-. Tel.
04705-1634.
Te k. van part. in absolute
nieuwst, verk. MGB Cabrio-
let, chroombumperuitv.,
overdrive, kl. toendra-groen,
plm. 200 km. gel. na restau-
ratie, Pr.n.o.t.k. Teggert 138
Voerendaal.

Mitsubishi
Te k. Mitsubishi LANCER,
bwj. '82 m. APK. Kruisstr. 42
Broeksittard.
Te k. Mitsubishi COLT GL,
bwj. 79, APK juni '90, auto
i.g.st., vr.pr. ’2.900,-. Tel.
045-723932, na 16.00 uur.
Zeer mooie MITSUBISHI
colt GL 80, vr.pr. ’ 3.400,-.
Heerlenseweg 32, boven fri-
ture 't Smulhuis, Landgraaf.
045-325833.
Schade) MITSUBISHI Colt
1200, feb. '85, 5 versn.

’ 7.500,-. 045-325468 na
1500 uur.,
Te k. Mitsubishi LANCER
autom., bwj. 78, km. 89.000
APK, i.g.st., extra winterb.
045-442809.
Te k. MITSUBISHI Lancer
wagon 1500 CL, bwj. '87.
Tel. 04406-12990.

Colt 1200 GL, 5 drs., 1985,
rood met; Colt 1200 EL
1986, zilver met; Lancer
1800 GL, diesel, 1984,
1985, 1987; Lancer 1500
GLX, 1986, blauw met.;
Lancer 1500 GLX automaat,
1987, zilver met.; Wagon
1500 GL 1986, zilver met.;
Galant 1600 GL, 1987, zilver
met.; Galant 1600 GLX
1987, beige met.; Galant
2000 GLS 1984, 1985; Ga-
lant GLD 1985, bruin met.;
Saporro 2000 GSR, 1981,
bruin met. Auto KLEUNEN,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555.

Te k. aangeb. 'Mitsubishi
PAJERO 2.5 ltr. turbo die-
sel, bwj. '85, geel kenteken,
vr.pr. ’27.500,-, alle op-
ties. Tel. 04498-55474.

MITSUBISHI Lancer 1200
GL, bwj. '82, i.z.g.st.,

’ 4.750,-. Dkn. Keulenpln 3,
Schinnen. Tel. 04493-2211.
MITSUBISHI Colt GL, bwj.
'82, i.z.g.st., APK. Dkn. Keu-
lenplein 3, Schinnen. Tel.
04493-2211.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

MITSUBISHI Galant 1600
met LPG, nov. '81, APK tot
5-5-'9O ’ 3.500,-. Kissel
46A Heerlen. 045-723142.
Mitsubishi COLT 1500 GL te
k. weg. invaliditeit, bwj. '87,
t.e.a.b. Tel. 04750-28012.
Te koop Mitsubishi GALANT
bwj. '81, diesel. Tel. 04490-
-17029.

Morris
Te koop MINI Mayfair, bwj.
'85. Te bevr. Rector Meus-
senstr. 6, Landgraaf.
Te k. Morris MARINA i.z.g.st
APK ’450,-. Tel. 04490-
-74919.

Tek. MINI 1000, APK 3-90,.
/90P,-, bwj. '79. Tel. 045-
-461512 of 452024.
Te k. MINI 1100 Special,
bwj.'77, in nw.st. Tel. 045-
-225256.

Nissan/Datsun
Te k.a. NISSAN Silvia sport-
model, bwj. '80, iets aparts,
rood, ’ 3.000,- 045-227554.
Te k. Datsun CHERRY 13
GL, bwj. '82. Inruil mogelijk.
Korenbloemstr. 8A Sittard.
Datsun BLUEBIRD 2.0 GL,
diesel, wagon, '83, ’ 5.500,-
Smissenhaag 28, Maas-
tricht. De Heeg 043-618017.
Datsun CHERRY 1200 GL
coupe '79, vr.pr. ’1.750,-.
Pasweg 52, Landgraaf.
Te koop KING Cap, bwj. '86,
1e eigenaar. Tel. 045-
-252198.

Te k. zeer mooie NISSAN
Stanza 16 GL m. LPG, bwj.
'84, APK '90. get. ruiten, 5
bak vele extra's, 59.000 km.
Pr. ’8.750,-. 4 drs. Tel.
043-625329.
Nissan PRAIRIE 1.8 SGL
wit 18.000 km. '88, BOVAG
May bCrutzen 045-752121.
Te k. DATSUN coupé sss,
5-gang, APK 5-'9O, vr. pr.
’1.100,-. Tel. 04754-86345

Nissan PATROL '82 kl. rood
i.z.g.st. ’ 14.500,-. 04492-
-3234.

Opel

En voor een nieuwe
opel, kunt u

gewoon bij ons
terecht.

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

KADETT: 1200 S 3 drs. bwj.
'85 als nieuw. Vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 045-325468
Te k. OPEL Rekord bwj. '80,
i.z.g.st., vr. pr. ’2.950,-.
Tel. 04492-4161.
ASCONA z.g.a.n. groenme-
tallic, bwj. '77, zeer weinig
gel. Pr. n.o.t.k. 045-219576.
Te k. Opel ASCONA 16S,
bwj. '83, 76.000 km., tel.
045-257808.
Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. '80, gerevis. motor,
lichte plaatschade, alle keur.
toegest. pr. ’2.900,-. Tel.
04490-24180, na 14.00 uur.
Te k. Opel KADETT 16 D,
LS, bwj. '86, 5-drs., 5 versn.,
i.z.g.st., 67.500 km, pr.

’ 14.750,-. Putveld 22
Reymerstok-Gulpen
Zeer zuinige en mooie Opel
KADETT bwj. '78, met APK,
ca. ’ 1.150,- Haesenstr. 34,
Schaesberg.
Corsa 1,0 S Swing 1985, kl.
wit; Kadett Hatchback 1,2 S
1983, zilver met; Kadett 1,3
automaat 1983, bruin met;
Ascona 2.0 N 1980, kl. oran-
je. Auto KLEUNEN, Locht
193, Kekrade. Tel. 045-
-425555.
Te k. Opel KADETT '78,
APK 23-5-'9O, 1e eig. 100%
vr.pr. ’1.450,-, Haesenstr.
44, Schasberg.
Te k. Opel MANTA, 2 ltr.
GTE, verl. mod. met sport-
wielen, bwj. '83, kl. goud-
met. Tel. 045-422409.
Te k. Opel CITTY bwj. '78,
APK-keur.tot 20.690, 045-
-727103.
Tek. ASCONA 1.8 I, 4-drs.,
sch.dak, 63.000 km, in nw.
st. met v. ace, vr.pr.
’15.250,-, model '86, 045-
-257360.
Te koop Opel ASCONA 16
S, bwj. '79, APK tot 4-'9O, in
g. st. Tel. 04492-3035.
Opel KADETT E 1.2, bwj.
1985, ’15.500,-; Opel As-
cona 1.6 Berlina bwj. 1987.
Auto Aarts, Hamstraat 211,
Kerkrade. Tel. 045-412545.
Opel KADETT Station bwj.
'78, APK 2-'9O, vr.pr.
’.1.150,-. Tel. 045-224760.

Opel ASCONA 16 S 1983

’ 8.750,- LPG, goudmet.
nw. banden, motor gerevi-
seerd met garantie, Opel
Kadett Combi 1200 '81

’ 3.000,-. 04490-52697.
Opel CORSA 1.3 SR '84,
sport. uitv. Munstersgoedstr.
2 Buchten.
Tek. KADETT i,3S 10-'B2,
vr.pr. ’5.500,-. Tel. 045-
-224020. ;-
Opel KADETT E bwj. '87,
km.st. 21.000, staalgr.met.
schuif/kanteldak, ’18.500,-
Bernadetteln 58 Landgraaf.
Te k. Opel RECORD 2 ltr. i.
z.g.st. bwj. '78, ’2.250,-.
Tel. 045-413779.
Te k. Opel KADETT 1.3S
bwj. '82, APK 6-'9o,M.z.g.st.
alle keur. toegest. vr.pr.

’ 5.950,-. Inr. mog. tel. 045-
-316726.
KADETT 5-drs. HB 1300 S,
goudmet. zr. mooi, '83, van-
d. 10.00-17.00 uur. Amsten-
raderweg 9 Hoensbroek of
045-211976/253024.
Opel CORSA bwj. '87, zwart
km.st. 14.500, pr.n.o.t.k. Tel.
043-610338.
Te k. Opel ASCONA B 2.0
SR 102 pk, 110.000 km. m.
'81, techn. en optisch in orde
bruinmet. m. zw. kunstlede-
ren dak, 4 winterbndn, radio/
cass. en 6 boxen, ’ 3.190,-.
Tel. 045-464667.
Snelle Kadett '85, 16 S, s-
bak, schade vrij, met garan-
tie; GSI '85 1.8. Burg. Man-
nensstr. 6, Vaesrade-Nuth.
Te k. Opel MANTA GSI, kl.
wit, bwj. '84, km. st. 60.000,
div. extra's, zeer mooie,
goed onderh. auto, vr. pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-722492
Te k. KADETT bwj. '80 met
APK, ATS velgen, i.g.st., Vr.
pr. ’ 3.750,-. Staatsmijnstr.
10, Kerkrade na 1700 uur.
Opel REKORD '83, 35.000
km. in nw.st. alle desk. keu-
ringen toegest. na 13 u.
Past. Daemenstr. 33, Elsloo.
Te k. Opel KADETT Hatchb.
13S, 3 drs. mod. D bwj. '84,
kl. metall. goud. Km.st. plm.
66.000. Is APK gek. tot 17-
-05-'9O. Vr.pr. ’9.250,-. Tel.
045-227192.

Kadett GSI 2.0 I
sept. '87, 26.000 km,

div. extra's.
Welling Opel, Haefland 2,
Brunssum. 045-257700.

Te koop
Demonstratie

Opel Omega 2.01 kat. '89
vele extra's. Van ’ 43.730,-

-voor ’ 39.750,-.
Opel Kadett 4-drs. 1.3 '89
extra: zijstrips, quartsklok.

Van ’26.916,- voor

’ 23.995,-.
Opel Corsa 3-drs. 1.3 '89
extra: metallic lak. Van

’ 21.342,-voor ’ 19.295,-.
Tek. Opel ASCONA 1.6 S, i.
z.g.st., met BMW velgen en
org. velgen, sunroof,
blauwmet., pr. n.o.t.k. Tel.
045-723514.
Opel ASCONA 1.9 N, bwj.
79, i.z.g.st., APK, 4-drs.,
LPG, ’2.450,-. Dkn. Keu-
lenplein 3, Schinnen. Tel.
04493-2211.
Te k. Opel ASCONA 1.6 D,
bwj. '83, vele extra's,
’7.990,-. Tel. 045-441316.
Te koop Opel COMMODO-
RE bwj. '80, i.z.g.st., vr.pr.

’ 5.250,-, met APK. Holzstr.
93, Kerkrade.
Te k. Opel CORSA 4-drs.
1300, bwj. okt. '88. Tel. 045-
-228952.
Weg. omst. zeer goedk.
Opel CORSA LS eind '85,
(wit), 1e eig., 49.000 km.
’9.950,-. Tel. 045-711885.
Opel CORSA 12S TR bwj.
'85, APK '90, 54.000 km.
Tel. 045-224791.
Te k. Opel KADETT 1.6 i,
bwj.'BB, 3 drs., kl. wit, pr.no.
t.k. Tel. 045-714323.
Te koop KADETT Caravan
'80, ’ 3.750,-. Marconistr.
221, Hoensbroek.
Te koop Opel KADETT Sta-
tioncar 1.6 S, bwj. '85, km.st.
70.000. Tel. 04743-2489.
Te koop Opel KADETT type
'81, 3-drs., op gas, in pr.st.,
met APK mei '90, ’ 3.500,-.
Ridder Hoensstr. 181,
Hoensbroek.
Te koop Opel KADETT
Coupé 1.6 Rally, in pr.st., ty-
pe 79, APK mei '90,

’ 1.950,-. Ridder Hoensstr.
181, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '86, APK gek., vr.pr.
plm ’12.000,-. Tel. 045-
-224603 tussen 18 en 19 u.
Opel KADETT, bwj. 79,
APK mei '90, met trekhaak
045-226776.
Te koop Opel KADETT
Combi, '87, aangepast voor
rolstoelvervoer. Inl. tel.
04754-83555.
Opel KADETT 12N HB, 7-
'Bo, APK, radio, i.z.g.st. vr.
pr. ’3.850,-. 045-318521.
Te k. Opel KADETT 1.2N,
bwj. '82, kl. goudmet.,
’5.700,-. Tel. 045-218586
na 17.00 uur.
Opel KADETT Caravan 1.2,
79, APK '90, goed onderh.,
’1.750,-. Kleingraverstr.
154, Kerkrade-W. 045-
-410504.
Opel KADETT 1.3 N, HB,
bwj. '80, APK 4-'9O. Pracht-
auto. ’ 3.500,-.Tel. 04406-
-14080.
Te k. Opel REKORD met
gas bwj. 79, APK tot 2-'9O.
Pr.n.o.t.k. 045-725002.
Te k. OPEL Kadett City bwj.
78, APK febr. '90, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-225445.
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aand of hangend model in
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Open/ngsrjjden

Te k. Opel KADETT 1200S,
bwj. 79, met LPG, pr.
’2.750,-. Tel. 04499-3026,
b.g.g. 06-52980477. .
Opel REKORD 1.9 N, bwj.
78, radio-cass., vr.pr. :
’ 1.250,-. Tel. 04454-3171.
Te k. KADETT GSI bwj. '85,
wit, getint glas, 63.000 km.,
i.nw.st., vr.pr. ’17.900,-.
Tel. 04954-1389.
Opel Kadett 13 i, GL, kat.
'88. Ascona diesel 79,
’2.750,-. Ascona 2 Ltr. S,
79 ’ 2.750,-. AUTOBE-
DRIJF v. Mil. Sportstr. 10,
045-421787Kerkrade.
Te k. KADETT D 12 N, bwj.
'80, 2 drs. ’3.750,-. Tel.
045-227276.
Te k. Opel KADETT City,
bwj. 79 m. APK. Kruisstr.
42, Broeksittard.

Te k.' Opel MANTA GTE,
bwj. 79, APK 5-'9O, kl. wit.
Tel. 043-612580.
Te koop Opel MANTA 2.0,

’ 1.700,-. Tel. 045-252036.

Te k. Opel MANTA GTE cc,
bwj.'B4, 5-gang, vr.pr.

’ 10.500,-. Tel. 045-425275

Opel KADETT coupé i.z.g.
st. bwj. 75, APK 5-'9O, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 045-224760.
Opel KADETT 1,3 S '81, 1e
eig. kl. met.bruin i.z.g.st.

’ 5.250,-. 045-420650.
Opel REKORD 1900 met
gas, APK tot '90 bwj. 81
’2.500,-. Tel. 045-323178.

Peugeot
Te k. PEUGEOT 305 GR
bwj. 79. Vr.pr. ’750,-. na
16.30 uur. 045-258746.
Te k. PEUGEOT 305 Break
'80, LPG t.e.a.b. Kamperstr.
17, Stem.
Te k. PEUGEOT 305 GL '85
van 1e eig. in Showroom
staat, uniek mooi, vr.pr.
’8.950,-, APK 4-'9O. Tel.
045-226582.

PEUGEOT 104 ZL, bwj. '82,
APK tot 10-'B9, vr. pr.

’ 1.000,-. Tel. 04490-44135
Te k. PEUGEOT 309 diesel,
gr. kent., nov. '87, 32.000
km, pr. ’ 12.900,-. Tel. 045-
-463285.
PEUGEOT 205 diesel GLD,
bwj. 85, rood, ’12.500,-.
Auto Aarts, Hamstr. 211,
Kerkrade. Tel. 045-412545.

Peugeot SX
'86, schuif/kanteldak, grijs-

metal., trekhaak, 60.000 km.
Tel. 04490-31251.

Te k. PEUGEOT 104 SL,
'80. Tel. 045-422228.
Te k. PEUGEOT 205 XRD,
kl. wit, bwj. '86, 72.000 km.
045-461130 na 19.00 uur.
Te k. PEUGEOT 505 GL
bwj. '82 km.st. 93.000, i.g.st.

’ 5.250,-. Tel. 045-212129.
PEUGEOT 305 Combi,
LPG, bwj. '82, APK 5-'9O,
Drievogelstr. 139 Kerkrade.

PEUGEOT 205 XE A<fl
rood, km.st. 18.500. 1
'88. Pr.n.o.t.k. 04407j6j
Te k. PEUGEOT 104, <j
kerbl., sportv., bredeJden, donker get. glas, sg
stoelen. Tel. 04754-84lS|
Te k. PEUGEOT 305 \'80, vr.pr. ’ 1.950,--
-045-215329 na 18.00^!}
PEUGEOT 205 XE Ac*
bwj. 10-'B5. Tel. '228469. J
Piccolo's in het LimW
Dagblad zijn groot in]
SULTAAT! Bel: 045-71jj!

Porsche
Te k. PORSCHE 924, bwj.
'77, ANWB gek. Homperts-
weg 26, Schaesberg.
Te k. PORSCHE 924, vele
extra's, i.pr.st., kl. wit, vr. pr.

’ 13.000,-. Rdr. Hoenstr.
181, Hoensbroek.

Zeer mooie PORSCHÉJkl. antr. zwart, uitneert*
Targa dak, nw. bekl., *Jgetint begl., APK gek-, \
1977, vr.pr. ’11.500,-
-045-227733.

Renault f
Te k. Renault FUEGO GTL,
bwj. '81, vr.pr. ’3.750,-.
Tel. 045-254528.
Te k. R 4, bwj. '79, APK mei
'90, vr.pr. ’ 900,-. Tel. 045-
-224151.
RENAULT 5 TL, '80, pas
APK, leuke auto, ’ 1.500,-.
04490-10246.
RENAULT 5 TS, bwj. '82, s-
bak, 1e eig. 1e lak,

’ 3.750,-. Tel. 043-617067.
Tek. RENAULT 14 TL i.z.g.
st., APKS-'9O, bwj. eind '81,
pr. ’ 1.500,-. 04754-86801
Te k. RENAULT bestel
R4F6, kl. beige, bwj. '82, i.
pr.st. km.st. 116.000, pr.
’2.100,-. Tel. 04406-15627
RENAULT 18 Turbo, bwj.
'82, zwart, APK t/m 9-6-'9O.
Pr.n.o.t.k. Tel. 043-435188.
RENAUTL 4, 1981, trekhaak
nw. banden, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-216218.
Renault 5 TL, 1982, kl. rood.
Auto KLEUNEN, Locht 193,
Kerkrade. Tel. 045-425555.

Te koop RENAULT 51
bwj. '81, in pr.st., metl
mei '90, ’1.750,-. Pi
Hoensstr. 181, Hoensbfl
Te k. RENAULT ALPI
turbo-coup, uitv. rally. 1
'82, pr. n. o.t.k. 045-251!na 19.00u X
Te k. RENAULT 5, bWJ }
i.z.g.st., kl. wit. Tel \
219755. X
RENAULT 30 TX bwj- 4
nw.st. 04490-19538 \04499-4523. i
RENAULT 4 m. '80 "Jnisch 100%, geen roestj
remmen, APK ’ 1■'*■04490-42359. i
RENAULT 25 V 6 óecJ
LPG, kl. met.grijs i-P*1*’13.750,-. 04492-323j>

A\
Rover

RANGE Rover V82d* !
gas/Magnum, 4x4 se \dempers, trekhaak, AP*; i
’13.000,-. Inl. Ku4
kampstr. 10, VoerendaH

Saab
Te k. SAAB 99 GL 5 bwj. '84
in bijz. g.st. LPG ’11.750,-;
Saab 99 GL bwj. '80 i.z.g.st.
LPG ’ 13.750,-. 04490-
-29362: 10.00-18.00 uur.
Te k. SAAB 99 GL, bwj. '80,
045-218587.

Te koop SAAB 99 GL&I
77, vr.pr. ’1.750,-- |
04492-3141. .*

SAAB 900 GL '82, kl. &"§
LPG, i.z.g.st. ’ 6.0-V
04492-3234 A

Seat k
SEAT Ibiza 1.2 GL, bwj. '87,
zwart, ’ 14.000,-. Auto
Aarts, Hamstr. 211, Kerkra-
de. Tel. 045-412545.

SEAT Marbella GL, b#l
wit, ’ 11.000,-. Auto Aw
Hamstr. 211, Kerkrade to
045-412545. A. . n

Skoda
Weg. omst. te koop SKODA
105 S, 5.000 km. Tel.
04405-2423.

Piccolo's in het Li*"ll**
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Suzuki .L
SUZUKI busje met ramen
bwj. '88, ’8.950,-. 04499-
-1615 of 06-52107978.
Te k. SUZUKI Jeep Cabrio-
let, km.st. 67.800, pr.
’5.500,-. Voortstr. 10
Nieuwenhagen.

Te k. Suzuki BUS, b<|
APK t.e.a.b. Vrieheid^T
27, Heerlen.

Te k. Suzuki ALTO $V23
oud, metal. rood, HJ28.000, 04490-44238^|'

Talbot ij
ZIEN IS KOPEN!
cabriolet

merk Talbot Samba koop-
prijs ’ 14.000,-. Juliana-
Bemhardlaan 29, Hoens-
broek. Tel. 045-218062.

Talbot HORIZON t>*j-JQ
APK gek. ’ 750,-. Fa#nl
25 Sittard. 04490-247JM
Te k. TALBOT 1510 -1
mooi '80 ’ 1.950,-- 1
04750-16522. xfl

Toyota Jl
Toyota CARINA d.L. 1.6 L
bwj. 78, LPG, APK tot 2-'9O.
Ridderweg 22, Heerlen.
Toyota CELICA liftback KT
2L, '80, in pr.st., alum. velg.,

’ 4.500,-. 045-322463.
Te koop Toyota COROLLA,
5-drs., liftback, mei '87,
nieuw ’ 26.000,- nu
’16.250,-, trekh., electr.
schuifd., div. extra's. Tel.
045-727696.
Toyota COROLLA 1.3 HB, 3
drs., wit, '85, i.st.v.nw., sport
uitgeb., elke keur. toegest.
04493-3231.
Te k. Toyota COROLLA DX
1300, bwj. '81 m. APK.

Kruisstr. 42 Broeksittard.
JEEP Toyota Landcruiser,
6-cyl, gas, grijs kent., bwj.
78, pr. ’5.900,-. Tel.
04490-11322. .
Te k. Toyota CELICA ST
coupé, bwj. '83, Toyota
Starlet Star, bwj. '86. Tel.
045-314366.

Te k. toyota CARINA.I
1600 v. extra's, sunr^J
trekh. enz. '82, APK &J
'90 na 13.00 uur, Ba'"]
6, Landgraaf. yi
Toyota CARINA 160Ö,
z.g.a.n., eind '84. OT
126, Bingelrade, tel. °*J!1288, na 17.00 uur, y

Te k. Toyota COfi°\ (
bwj. 79, APK 5-'9O, %

’ 1.450,-. Tel. 045-22j>
Te k. TOYOTA Coro^J |
XL, 16 kleppen, 5-drs-9 ,
metallic, bwj. mei '88, 53 u23.500, vr.pr. f 20^ ,
Tel. 045-256093. t
Toyota CELICA bwj J
APK, pr. ’ 750,-. Tel (
442158. \

Triumph > \
Te k. TR 6 Cabriolet »f i
geheel gerestaur. foto*
inzage. Tel. 045-2420g^ J
Te k. TRIUMPH TR 1 j/ï f
i.z.g.st. Tel. 045-2730JM f

Volkswagen >j j>

Weg. omst. te k. Golf Turbo
Diesel bwj. '84 uitv. '88, 5
versn., schuifd., 5-gang, ge-
tint glas, Monroe gasdem-
pers en dieplegging, 15 inch
perally velgen, kl. wit, km.st.
59.000. Varenbeukerweg 23
Heerlerheide. H. Körver.
GOLF GTI Look sportw. als
nw. 70.000 ’ 3.950,-, Kerk-
raderweg 166, Hrln.
GOLF Cabriolet GLI, bwj.
'82, i.st.v.nw., vr.pr.
’22.500,-, veel ace. Inr.
mog. Hyacintstr. 51, Kerkra-
de.Tel. 045-415379.
VW GOLF 1.3 de luxe m.'Bl,
APK, bijz. mooi, ’3.450,-.
Tel. 045-454087.
VW GOLF 1100 type '80,
APK, i.z.g.st., ’ 2.650,-.. Heemskerkstr. 66, Heerlen-
Meezenbroek.

" Te k. VW GOLF GTI, 1984,
metal. grijs, ’15.000,- Tel.
045-212169.
Te koop i.z.g.st. verk. VW
KEVER 1300 bwj. '68 APK
vakk. gerest. 045-460358.
Mooie VW POLO GT 8-'BO
m. zonnedak APK 5-'9O, vr.
pr. ’ 3.250,-045-317005.

! VW POLO 1.1 de Luxe, m.
'81, APK, z. mooi, ’2.750,-.
Tel. 045-454087.

VW Golf MX bwj. '79, \ e
3-'9O, pr. ’2.750,- «
045-455316. x *
VW Scirocco OETTIN^ r
200 E, candy blauw, z&Z 3APS Cup, recaro, tax-'j Q
Wilhelminastr. 38, Bg£^ 4
Te koop mooie VW BLlö, \
nw. gespoten en nw- . t
APK 12 mei '90, VJ e

’ 4.850,-. Tel. 045-27215 0
Te k. VW GOLF C ifil d
'86, 5 drs. km.st. 42,'j. d
trekh. i.nw.st. „ e

’ 17.900,- 04490-2269j> 4
VW Pick-up bwj. '7?., 2;
’1.000,-; Toyota e 3; V
bwj. 79 ’ 950,-; VolV rr
GL bwj. 77 ’550,-- l*
045-272019. _^ tr
VW GOLF, APK, bwj- '1'\g.st., vr. pr. ’1.950,-'; *
penerstr. 116 Brunssu/J;
VW GOLF D met nwe-^ f
i.z.g.st., type '81 ’ 3tH
APK 90. 045-323178^ Q
VW GOLF MX '80, J [o
goed, APK vr.pr. ’ 2 y'] *1
Tel. 045-455778. _^4 h
VW POLO '80, APK U lbijzonder mooi, ’2 j 5
Tel. 045-455778. j-

Voor Piccolo's
zie verder pagi*l3



beurs-overzicht

Mat

1' - Het bleef vrij-,
S de hele dag een matte verto-og op de Amsterdamse beurs,

g k de opening van Wall Street' Weinig soulaas. De totale om-
jjjj kwam ook niet verder dan f
Vq ■ Daarvan was f 558 miljoen
ij, 01" rekening van de aandelen-q/""kt. D e rest was obligaties, die
b, a koers maar weinig van hun

|
laats kwamen.

0b ,
sÖr iTe aandelenmarkt was er
Wa van een verdeelde markt,
\Jj*rDÜ koersverschuivingen
W een gulden al opvallend wa-
tJ;- Bij de banken ging NMB f 1
|e J"ug naar f 216. De uitgevers vie-Vi|: °P met soortgelijke verschui-
f «JSen. Elsevier steeg f 1,60 naar

«'"«O, VNU f 1,30 naar f 103,50,
11,7 Wolters Kluwer moest f 1
ingeven op f 175.
ty eau°yd was de enige die echter eens uit de toon viel met
4 2

'1 Vooruitgang van f 5,50 op f f
Op ', Océ-Van der Grinten sloot
"""et hoogste Punt van de dag
W t6ll vooruitgang van f4op f
(wIr»ternatio-Müller ging f 1,40
A.hr?<>0g naar f 88,10, terwijl
110 i f 1 moest inleveren op f
k?>so.
iw ?ekleinere fondsen steeg Ah-
op f „eerst, maar het slot kwam
fle "*9B en dat was een ryksdaal-
da„ ginder dan de voorgaandee^- Ook Norit viel weer op met
Aj stijging van f24 op f 815.
25 «;neri trok f 350 aam naar f
VorT public Storage ging f 1,50
"na w*naar f 13>60- Medicophar-
len °n direct het dividend inha-
H,et°P f 74- Content, die kwam
elaj de aankondiging van een
1 7n missie, verloor daarop f''"op f25.

%Uebeursop
Qpjj ?n kalme en pryshoudende
<ie was gisteren vooral
ble„£er°epshandel actief. Dat
tte K.?ok uit het actiefste fonds,
lind op de EOE-<rAandele-

' De totale omzet op de
tl-E>cte g vri Jdag 39000 con-

DSM wil van
Macintosh af

STEIN - DSM, met 56 procent
van de aandelen de feitelijke
eigenaar van Macintosh, is van
plan een groot pakket van de
slecht renderende effecten van
de hand te doen. „Macintosh is
voor DSM niet van strategisch
belang," aldus een woordvoerder
van het chemieconcern gisteren.

DSM kondigde overigens on-
langs op de eerste aandeelhou-
dersvergadering al aan dat het
bedrijf geen haast heeft met de
verkoop. De DSM-directeuren
van Liemt en Timmermans, die
commissaris zijn bij Macintosh,
hebben het detailhandelscon-
cern beloofd de aandelen alleen
te verkopen indienbij de nieuwe
eigenaar(s) de continuïteiten het
eigen gezicht van het detailhan-
delsconcern gewaarborgd blijft.

Macintosh noemde gisteren bij
de presentatie van het jaarver-
slag drie varianten die in zicht
komen alsDSM dewaardepapie-
ren afstoot. De aandelen worden
naar de beurs gebracht, ze gaan
naar een bedrijf dat zich bij Ma-
cintoshbetrokken voelt, ofze ko-
men in handen van een financië-
le instelling. Welke optie zijn
voorkeur heeft, wilde Macitosh-
topman G. Beijer niet vertellen.

Meer winst voor GWK's
AMSTERDAM - De Grenswisselkantoren hebben vorig jaar een
winst geboekt van f8,7 miljoen tegenover f8,5 miljoen in 1987. Aan
de aandeelhouders wordt f3,1 miljoen aan dividend uitgekeerd te-genover f2,7 miljoen over het voorgaande jaar.

De Verenigde Spaarbank heeft vorig jaareen belang van 43,5 procent
in de GWK overgenomen van het bankiershuis Pierson. Het verzeke-
ringsconcern Amev heeft een even groot belang en de Spoorwegen
bezitten de resterende dertien procent van de aandelen.

In het jaarverslag schrijft de directie niet te verwachten dat door de
komst van de nieuwe grote aandeelhouder de strategie voor de toe-
komst zal veranderen. De Verenigde Spaarbank kan wel een stimu-
lans zyn voor verdere expansie van de Crediet- en Depositokas, een
dochteronderneming van De Grenswisselkantoren.

Het ging het afgelopen jaar goed met het geld wisselen. De brutoba-
ten namen met 9,2 procent toe tot bijnaf 100miljoen. De lasten stegen
met 10,3 procent tot f 83 miljoen.Het balanstotaal steeg van f 1,19 mil-
jard tot f 1,27 miljard.

De directie denkt dat dit jaar met een kleinere winst genoegen moet
worden genomen. Weliswaar wordt een toeneming verwacht van de
omzetten in devreemd-geldtransacties, maar de rentemarge staat on-
der druk en de lasten.zullen stijgen doordat geld wordt gestoken in
automatisering.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebuers
Hoofdfondsen vJI »x

AEGON 95,80 95,70 ■Ahold 120,50 119,50
Akzo 146,00 146,20
A.B.N. 40,50 40,50
Alrenta 162,10 162,30
Amev 50,60 50,40
Amro-Bank 76,60 76,20
Bols 141,00 139,60 d
Borsumij W. 140,50 141,00
Bührm.Tet. 64,70 64,60
C.S.M.eert 66,20 65,90
Dordtsche P. 256,50 257,00
DSM 136,00 136,50
Elsevier 66,20 67,80
Fokker eert. 41,30 42,00
Gist-Broc. c. 35,10 34,90
Heineken 112,20 111,60
Hoogovens 100,10 100,40
Hunter Dougl. 106,00 105,70
Int.Müller 89,50 88,10
KBB eert. 74,80 75,00
KLM 47,90 47,80
Kon.Ned.Pap. 57,20 56,80
Kon. Olie 140,50 140,50
Nat. Nederl. 59,10 58,90
NM.B. 217,00 216,00
Nedlloyd Gr. 422,50 428,00Nijv. Cate 99,50 99,20
Océ-v.d.Gr. 296,00 300,00
Pakhoed Hold. 129,50 129,20Philips 38,80 38,80
Robeco 106,40 105,90
Rodamco 165,30 165,10Rolinco i06,:0 104,70Rorento 61,50 61,50 fStork VMF 35,00 35,80
Unilever 138,30 138,10
Ver.Bezit VNU 102,20 103,50VOC 49,00 48,70
Wessanen 85,00 84,30
Wolt Kluwer 176,00 175,00

Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123/4 NL 86-96 122,75 122 65
12% NL 41-91 107,00 107,00
12/2 NL 81-91 106,00 105,95
12 NL 81-91 105,65 105,65
11% NL 81-91 104,85 104,85
lIV2NL 80-90 103,35 103,35
lIV2NL 81-91 105,45 105,45
lIV2NL 81-92 105,85 105,85
lIV2NL 82-92 106.10 106,10
11% NL 81-96 109,80 109,80
ll'/4 NL 82-92 106,15 106,15
11 NL 82-92 105,15 105,10
10% NL 80-95 106,00 106,00
10% NL 81-91 103,75 103,70
10/2 NL 80-00 114,70 114,70
lOV2 NL 82-92 105,10 105,10
lOV2NL 82-89 100,70 100,70
10l/4 NL 80-90 102,25 102,25
10'ANL 86-96 111,60 111,60
10/4 NL 82-92 104.00 104.0010/4 NL 87-97 112,90 112,70
10NL 80-90 101,45 101,45
10 NL 82-92 103,95 103,95
10 NL 82-89-1 100,00 100,00
10NL 82-89-2 101,00 101,00

9V 2 NL 80-95 103,80 103,80
9V 2 NL 83-90 101,20 101 20
9/2 NL 86-93 104,50 104,55
9% NL 79-89 100,85 100,85
9NL 79-94 102,55 102,55
9NL 83-93 103,00 103,05
8% NL 79-94 102,40 102,40
8% NL 79-89 100,45 100,45

8% NL 84-94 103,35 103,35
BV2 NL 83-94 102,25 102,25
B/2 NLB4-94-1 102,40 102,40
BV2 NLB4-94-2 106,10 106,20
BV2 NLB4-91-1 101,20 101,20
BV2 NLB4-91-2 101,40 101,45
BV2 NLB4-91-3 101,15 101,15
BV2 NLB7-95 103,40 103,40
B'/« NL 77-92 101,20 101,20
BA NL 77-93 101,50 101,35
BA NL 83-93 101,70 101,70
BA NL 84-94 101,90 101,90
BA NL 85-95 102,45 102,35
BNL 83-93 101,20 101,20
BNL 85-95 101,60 101,50
7% NL 77-97 101,60 101,30
7% NL 77-92 100,30 100,30
7% NL 82-93 100,40 100,40
7% NL 85-00 101,00 101,00
Vh NL 78-93 100,20 100,20
7/2 NLB3-90-1 100,00 100,10
7/2 NLB3-90-2 100,00 100,00
7/2 NL 84-00 99,80 99,80
7/2 NL 85-95 100,10 100,05
7/2 NL 85-2 95 100,15 100,15
7/2 NL 86-93 100,20 100,20
7NL 66-91 99.50 99,50
7 NL 66-92 99,50 99 50
7NL 69-94 99,40 99,40
7NL 85-92/96 98,15 98,25
7NL 87p93 98,75 98,65
7NL 89r99 96,90 96,85
7NL 89-99-3 96,70 96,60
6% NLI-2 85-95 97,30 97,30
6% NL 86-96 97,20 97,20
6% NL 88-98 95,30 95,30
6% NL 89-99 95,10 95,10
6V2 NL6B-93-1 98,30 98,30
6V2 NL6B-93-2 98,40 98,40
6V2 NL 68-94 98,00 98,00
6V2 NL 86-96 95,05 95,00
6V2 NL 87-94 96,20 96,15
6V2 NL 88-96 94,80 94,70
6V2 NL 88-98 93,75 93,70
6V2 NL 89-99 93.45 93,35
6NL 87 93,35 93,25
6'A NL 66-91 98,40 98,40
6/4 NL 67-92 97,80 97,80
6V4NLB6-92/6 95,05 95,05
6V4 NL 86/96 93.4 C 93,35
6V4 NLB6p95 94,55 94,50
6'A NLB7-3p95 94,60 94,55
61/4NLB7-1/95 94,30 94,25
61/4NLB7-2/95 94,30 94,25
6V4NLBB-94 95,60 95,60
6% NL 78-98 97,80 97,80
6V4NLBB-98 93,70 93,70
6NL 67-92 - 97,80 97,80
6NL 87-94 94,40 94,35
6NL 88-94 94,40 94,35
6NL 88-95 93,20 93,10
6 NLBB-96 92,25 92,15
53A NL6S-90-1 99,00 99,00
5% NL6S-90-2 98,80 98,80
5'A NL64-89-1 99,50 99,50
5'A NL64-89-2 99,00 99,00
SNL 64-94 98,40 98,40
4V2 NL 60-90 99,20 99,20
4'A NL 63-93 96,70 96,70
4/4 NL 60-90 97,90 97,90
4/4 NL 61-91 97,60 97,60
4'/4NL63-93-l 96.60 96,60
4/4 NL63-93-2 96,50 96,50
4NL 62-92 98,30 98,30
3% NL 53-93 ' 96,20 96,20
3V4 NL 848-98 95,50 95,50
3'A NL 50-90 98,30 98,30
3'A NL 54-94 94,00 94,10
3'A NL 55-95 93,80 93.80

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 110,80 110,80
11BNG 81-06 108,00 108,00

BV2BNGB4-09-1 104,60 104,60
BV2BNGB4-09-2 105,40 105,40
6% BNG 67-92 98,10 98,60
6% BNG 68-93 97,70 97,80
6V2 BNG67-92-1 97,70 97,70
6V4BNG 67-92 97,00 97,00
6BNG 65-90-1 98,90 98,90
6BNG 65-90-2 98,50 98,50
5%BNG6S-90-2 98,70 98,70
s/2BNG 65-90 98,40 98,40
51/4BNG 64-89 98,70 98,70
5V4BNG 64-90 98,30 98,30
VhBNG 62-92 95,00 95,00
4/2BNG 62-93 94,60 94,60

Converteerbare obligaties
"5 ABN 85-95 99,80 99,70
8 Asd.R.B4-92 100,50 100,50
BA A.1.R.85 106,00 106,00
6V2 Bobel 86a 87,00 86,00
6y4Bührm.73 260,00
6V4 Cham 86 83,00 82,70
5 Enraf-N.86 95,50 a 96,00
7HCSTechn. 118,50 120,50
6 Hoogov. 85 148,00 148,00
B'/2Ho!ecBs -108,30 108,30
sHoop Co 87 89,50 89,50
8% KNSM 75 210,00 210,00 b
7% Nutr.72 350,00 350,00
6V2 Nijv.Bs 155,00 155,00
6V2 R01.67 98,00 98,00
14SHV 81 148,80 148,80
8% Stevin76 102,00 102,00
BV2 Volker7B 102,30 102,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,80 44,60
ACF-Holding 50,00 51,50
Ahrend Gr. c - 300,50 298,00 aAlg.Bank.Ned 40,30 40,30
Asd Opt. Tr. 23,60 23,50
Asd Rubber 8,20 8,50
Ant. VertT. 340,00
Atag Hold c 90,20 89,80
Aut.lnd.R'dam 79,50 79,00
BAM-Holding 410,00 b 430,00 e
Batenburg 89,50 89,50
Beers 137,00 134,00 dBegemann' 105,50 106,00
Belindo 374,00 372,00
Berkei's P. 5,00 5,05
Blyd.-Will. 23,00 23,40
Boer De, Kon. 451,00 451,00
de Boer Winkelbedr. 59,50 59,80 -Boskalis W. 16,95 16,80
Boskalis pr 13,30 13,15
Braatßouw 1005,00 1015,00
Burgman-H. 2950,00b3000,00
Calvé-Delft c 923,00 918,00
Calvépref.c 5200,00 5150,00
Center Parcs 74,50 74,50
Centr.Suiker 65,30 65,30
Chamotte Unie 11,50 11.60
Chamotte div.B9 11,20 11,20
Cindu-Key 114,00 d 114,00
Claimindo 364,00 364,00
Cred.LßN 79,00 78,80
Crown v.G.c 113,50 117,00
Desseaux 205,50 205,50
Dordtsche pr. 256,00 256,00
Dorp-Groep 52,90 52,90
Econosto 230,00 d 232,00
EMBA 134,50 134,50

Enraf-N.c. 50,00 51,00
Eriks hold. 362,00 360,50
Frans Maas c. 67,50 67,20
Furness 122,00 125,50
Gamma Holding 77,00 80,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 26,60 26,70
Geveke 37,80 37,80
Giessen-de N. 226,00 228,00
Goudsmit Ed. 265,00 272,00b
Grasso'sKon. 91,50 92,50
Grolsch 124,00 125,00
GTI-Holding 185,10 185,50
Hagemeyer 90,30 90,00
H.B.G. 210,50 209,00
HCS Techn 15,10 15,30
Hein Hold 94,30 93,80
Hoek's Mach. 185,00 184,00
Holdoh Hout 725,00 715,00
Holec 29,00 29,50
H.A.L.Tr. b 1660,00 1659,00
Holl.Am.Line 1662,00 1665,00
Heineken Hld 94,30 93,80
HolLSea S. 1,54 1,53
Holl.Kloos 423,00 425,00
Hoop en Co 12,40 12,40
HunterD.pr. 6,00 5,90
ICA Holding 17,40 17,40
IGB Holding 55,50 54,80
IHC Caland 34,00 34,00
Industr. My 201,80 202,00
Ing.Bur.Kondor 531,50 d 530,00
Kas-Ass. 41,00 40,70
Kempen Holding 14,50 14,20
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 76,50 76,30
Kon.Sphinx 100,50 98,50
Koppelpoort H. 279,00 278,50
Krasnapolsky 198,00 192,00
Landré & Gl. 54,50 54,80
Macintosh 48,80 48,00
Maxwell Petr. 690,00 675,00
Medicopharma 74,00 73,50 d
Melia Int. 7,10 7,10
MHVAmsterdam 23,50 23,50
Moeara Enim 1190,00 1188.00
M.Enim 08-cert 15300,00 15250,00
Moolen en Co 31,50 33,00
Mulder Bosk. 50,00 50,00
Multihouse 11,00 11,00
Mynbouwk. W. 449,00 447,00
Naeff 225,00 N -NAGRON 47,90 47,80
NIB 552,00 552,00
NBM-Amstelland 18,50 18,40
NEDAP 296,00 298,00
NKFHold.cert. 348,00 360,00
Ned.Part.Mij 37,00 37,00
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 791,00 815,00
Nutricia 235,00 237,50
Omnium Europe 17,50 a 17,00
Orco Bank c. 80,00 80,00
OTRA 666,00 d676,50
Palthe 136,00 136,80
Polynorm 97,70 94,00d
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 53,50 54,00b
Reesink 65,00 65,00
Riva 55,50 55,00
Riva (eert.) . 55,50 55,20
Samas Groep 69,00 71,00
Sanders Beh. 98,00 98,00
Sarakreek 28,00 28,00
Schuitema 1600,00a 159Ó,00a
Schuttersv. 121,00 121,50
Smit Intern. 41,30 40,80
St.Bankiers c. 25,90 25,90
Stad Rotterdam 153,00. 152,50
TelegraafDe 451,00 d 445,00

Text.Twenthe 247,10 248,50
Tulip Comp. 62,50 62.50Tw.Kabel Hold 147,00 147,00
Übbink 114,00 d 114,00
Union Fiets. 15,75 15,60
Ver.Glasfabr. 268,50 270,00
Verto 69,00 70,00
Volker Stev. 61,20 61,50Volmac Softw. 61,00 61,70
Vredestein 19,00 19,40
VRG-Groep 61,50 61,50
Wegener Tyl 206,00 203,00West Invest 31,40 31,30
Wolters Kluwer 176,00 174,50Wyers 50,10 50,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,00 35,00
ABN Aand.f. 73,20 73,00
ABN Beleg.f. 54,30 54,30
ALBEFO 52,70 52,70
'Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 234,00 234,50
AllianceFd 11,20 e 11,50
Amba 45,30 45,30
America Fund 318,00 313,00
Amro A.in F. 92,50 92,40
Amro Neth.F. 73,00 72,80
Amro Eur.F. 68,30 69,00
Amvabel 96,80 96,50
AsianTigersFd 61,70 61,30
Bemco.Austr. 62.00 61,10
Berendaal 114,00 113,00
Bever Belegg. 24,00 b 23,50
BOGAMIJ 106,00 107,00
Buizerdlaan 41,00 41,00
Delta Lloyd 39,10 39,10
DP Am. Gr.F. 24,30 24,10
Dp Energy.Res. 34,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80 b
EMFrentefonds 71,40 70,90
Eurinvestü) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,70 7,00
EurGrFund 57,20 57,50
Hend.Eur.Gr.F. 190,50 190,90
Henderson Spirit 76,70 76,30
Holland Fund 70,00 69,70
Holl.Obl.Fonds 119,00 119,50
Holl.Pac.F. 113,50 113,50
Interbonds 562,00 562,00
Intereff.soo . 40,80 40,50
InterefT.WaiT. 302,00 300,20
JapanFund 41,30 39,50
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1490,00 1480,00
NMB Dutch Fund 36,30 36,40
NMB Oblig.F. 36,30 36,30
NMB Rente F. 102,20 102,20
NMB Vast Goed 40,90 40,90
Obam, Belegg. 211,50 210,80
OAMFRentef. 14,40 14,40
Orcur.Ned.p. 48,70 48,70
Pac.Prop.Sec.f. 50,00 50,10
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,50a
Rabo Obl.inv.f. 74,90 74,90
Rabo Obl.div.f. 49,90 49,90
Rentalent Bel. 1339,00 1339,50
RentotaalNV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 107,50 107,50
SciTech 18,05 17,95
Technology F. 15,90 16,00
Tokyo Pac. H. 255,00 248,00
Trans Eur.F. 73,90 d 74,20 <Transpac.F. 590.00 580,00
Uni-Invest 115,00 115,00
Unico Inv.F. 83,50 84,50
Unifonds 27.90 27.90
Vast Ned 118,60 118,70
Venture F.N. 41,00 41,50

VIBNV 86,30 86,10
WBO Int. 77,80 77,70
Wereldhave NV 206,50 207,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 101,90 101,90
3V2 EngWarL 35,80 36,20
5% EIB 65 99,30 99,30

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 33,80
Amer. Brands 68,50 68,80
Amer. Expres 33,90 33,80
Am.Tel.& Tel. 35,25 35,25
Ameritech 59,30 59,30
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Inc. 225,00
ASARCO Inc. 27,50 27,50
Atl. Richf. 93,70 93,20
BAT Industr. 5,45 5,45
Bell Atlantic 86,50 86,20
BellCanEnterpr 38,50 38,30
Bell Res.Adlr 1,10 1,10
Bell South 48,30 47,70
BET Public 2,55 2,55
Bethl. Steel 23,30 23,00
Boeing Comp. 79,20 78,70
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,00 23.50
Citicorp. 31,75 30,75
Colgate-Palm. 50,90 51,00
Comm. Edison 36,00 36,00
Comp.Gen.El. 430,00 437,00
Control Data 20,00 20,80
Dai-IchiYen 3370,00 3340,00
Dow Chemical 93,20 93,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 45,00 d 45,10
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00
Exxon Corp. 43,80 43,50
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 27,10
Ford Motor 47,30 47,00
Gen. Electric 53,10 52,40
Gen. Motors 40,40 40.40
Gillette 38,60 39,20
Goodyear 54,50 54,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 76,25 76,00
Int.Bus.Mach. 109,60 109,30
Intern.Flavor 55,30
Intern. Paper 50,00 49,50
ITT Corp. 58,20 58,30
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 79,50 79,30
Lockheed 48,00 48,00
Minnesota Mining 73,80 73,10
Mobil OU 52,00 52,00
News CorpAuss 14,50 14,00
Nynex 77,80 77,70
Occ.Petr.Corp 28,70 28,50
Pac. Telesis 40,60 40,00
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 51,50 52,10
Philip Morris C. 138,50 139,50
Phill. Petr. 23,00 23,20
Polaroid 39,80 39.60 d
Privatb Dkr 269,10 264,50
Quaker Oats 58,75 58.75
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 595,00 598,00
Saralee 54,00 d 54,00
Schlumberger 38,50 38,60
Sears Roebuck 47,80 47,10 dSony (yen)
Southw. Bell 52,00 51,50
Suzuki (yen) 920,00 920,00

Tandy Corp. 44,50 44,30
Texaco 55,40 55,80
Texas Instr. 43,50 43,50
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1370.00 1370,00
Union Carbide 27,90
Union Pacific 72,20 73.90
Unisys 24.70 25,40
USX Corp 34,60 34,50
US West 69,10 68,50
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 61,50 61,20
Woolworth 52,50 52.00
Xerox Corp. 66,00 65,00 d

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100,10 100,10
Aegon warr 12,50 12.50
10V2 ABN 87 97,00 97,00
13Amev 85 97.40 97,40
13Amev 85 95,75 95,75
10AmevBs 100,50 100,50
11Amev 86 96,50 96,50
14'/4AmroB7 97,60 97.60
13Amro-BankB2 100,50 100,50
W/2 Amro 86 97,00 97,00
10Amro 87 96,00 96,00
5% Amro 86 97,75 97,75
Amro Bank wr 20,20 20,30
Amro zw 86 67,00 66,50
9BMH ecu 85-92 99.10 99.10
7 BMH 87 95,00 95,00
IOVeEEG-ecu 84 100,25 100.25
9%E18-ecu 85 101,60 101,60
12l/2 HlAirl.F 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 100,00 100,00
11'/4NGUB3 100,25 100,25
10NGU 83 100,25 100,25
2'A NMB 86 83.00 83,00
NMB warrants 60,00 59,50
8% Phil. 86 95,25 95,25
6% Phil.B3 96.00 96.00
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 100,50 100,50
7Rabo 84 100,75 100,75
12'AUnil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,80 5,90
Bredero eert. 4,50 4,50
11 Bredero 2,70 2,70

Breev. aand. 13,00 13,50 b
Breev. eert. 13,00 13,20
LTV Corp. 2,10 2,20
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,18 1,18
7'/BRSV69 92,00 a 92,00 a
Parallelmarkt ,
Alanheri 22,00 25,50
Berghuizer 68,30 67.50
Besouw Van c. 50.00 50,00
CBI Barin Oce. yen 1680.00
Comm.Obl.F.l 98.90 98,90
Comm.Obl.F.2 98.70 98.70Comm.Obl.F.3 99.00 99,00
De Drie Electr 28,00 28,30
Dico Intern. 119.00 119.00
DOCdata 33,00 33,00
Geld.Pap.c. 95,00 96,80
Gouda Vuurv c 86,00 86,30
Groenendijk 35,00 35,50
Grontmij c. 144.00 150.00
Hes Beheer 267.00 273,00
Highl.Devel 14.00 b

Homburg eert 4.60 4,60
InfotheekGr 27,80 27,90
Interview Eur 7,90 7,90 „«,
Inv. Mij Ned. 57.20 57.50 b ,'.
KLM Kleding 33.30 31,40 d
Kuehne+Heitz 34,00 34,00
LCI Comp.Gr. 41,20 41.50
Melle 253.10 253.00
Nedschroef 114,50 115.00
Neways Elec. 9,90 9,90
NOG Bel.fonds 28,80
Pie Mcd 10,70 10,80
Poolgarant 10,30 1035
Simac Tech. 17.50 17,60
TextLite 7,30 7,30
Verkade Kon. 242,50 d 239.00
Weweler 105,80 106,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k

akzo c jul 150.00 209 2,80 2'*f
d/fl c jun 230,00 210 1,00 0,40
d/fl c jul 225,00 172 4,00 2.101
d/fl p jun 220,00 595 1.30 I»
d/n p jun 225,00 330 2,90 4jMi
d/n p jul 225,00 572 5.30 fö&
d/n p dcc 200,00 193 130 1,48-
-dsm c okt 145,00 262 3,60 4^6
dsm p jul 120.00 200 0.50 a O.ïu
coc c jun 290,00 307 7,60 7,70
coc c jun 300,00 163 2,80 2.6»
coc c jun 305,00 225 1,30 1*
coc c jul 280.00 201 18,50 a IMB
coc p jun 285,00 917 1,80 141
coc p jun 290,00 471 2,70 2*B
coc p jun 305,00 2013 11,00 lljdf
coc p jul 280.00 1315 2,30 ijg)
coc p jul 290.00 253 5.00 4*B
coc p jul 300.00 212 9.60 930
goud c aug 440,00 255 0,40 a 0,40
goud p aug 370,00 1116 10.10 9.801
hoog c jul 105,00 316 330 3.4fi
hoog c jul 110,00 224 2,10 2.10
hoog c okt 100,00 348 9,60 10,00
hoog c okt 115.00 206 4,00 4.2(1
hoog p jul 95.00 314 230 2,30
hoog p jul 100,00 170 430 430
kim c jul 45,00 258 3,90 3*o
kim c jul 50.00 515 1,10 1.00kim c 091 40,00 178 11,80 1f.60
nedl p jul 370,00 192 3,00 2.9»
nly c aug 95.00 500 I,ooa 0.7»
nly c n9l 102.50 1000 0.70 a 0,40
natn c jul 60,00 322 2,00 1,80
natn c jul 65,00 356 0.50 0.70
natn c okt 60,00 498 330 3.09
natn c okt 65,00 220 1,30 1,44
natn p okt 60.00 229 3.00 3.1Ö
obl p mei 95.00 500 I,ooa 110
phil c jul 40,00 705 1,40 tso
phil c okt 40,00 370 2,90 2.8(1
phil c okt 45,00 295 130 1,10
phil c 093 30.00 368 13.90 li.HO
olie c jul 140.00 1621 4,00 4.-1(1
olie c okt 130.00 200 12,80 1330
olie c okt 140,00 1257 430 «M
oüe c okt 150.00 256 2,60 2*B
olie p jul 125,00 620 0,50 «JO
voc p okt 50,00 201 5,30 4.70

T»
a=laten g-txedemei-ttï»
b=bieden h=laten-tex-«li».
c-ex-clam k=gedun+k
d= ex-dividend Ngedaa+g
e-gedaan beden »k=slotkoers «"** da|
1= gedaan i laten sk-slotkoers gitteru» '

economie

Superconfex slachtoffer slappe kledingmarkt

Macintosh denkt
aan winstherstel

"an onze redactie economie
IEIN - Na 'eenjaar van rem-
ett en gasgeven' zoals top-

?*« G.J. Bijer het uitdrukte,
.rjwacht Macintosh (Half-
f«. Kwantum, Piet Klerkx
*' Superconfex) in 1989 een
|ri
orzichtig herstel ■ van deJ"|st. In 1988 daalde de winst

IW2 Procent van 27 miljoen
Sö') naar 10 miljoen.

fen ■(ijL-laar geleden kondigde Macin-bJ» al aan dat 1988 een mager jaar. worden. De voornaamste oorza-
|i_ Ypn deze terugval waren de wei-
k* florissante kledingmarkt, kos-
j e.n toevoegingen aan voorzienin-

in verband met reorganisaties,
investeringen, aanloopkosten in

[w an d met de overnemingen van
Li^tum en Halfords, en hogeredingen.
iJpjJJpend was vorig jaarhet besluitMacintosh Falcon en Macintosh

de bedryfsonderde-
i 0JVaar het concern uit is voortge-
j5en, af te stoten. Ook Macmenzel
ij V^nesië werd verkocht en bin-ijl^rt wordt afscheid genomen
Lj «endien Smits, waarby 250van*Oo medewerkers op straat ko-
Q te staan.r het afstoten van die vier on-

is voorlopig een eind
Lojnen aan een flinke sanering

L^ de textiel producerende poot
CJ 1 het concern. Van de bijna 7000
C*jen die in 1973 kleding produ-

zyn er nu nog zon 1600j^r> die allen in de Portugese kle-
«Ofl^briek Maconde werken. Bijer
fc."* gisteren van 'een dramatisch
L Ces' met 'pijnlijke beslissingen.

Pfe> k*s de afslankingen kwam de
.C** van Macintosh in 1988 voorIjL^rst boven het miljard uit. De
I^' daarvan was voor rekening
tjjt Superconfex, de kledingdetail-

Eti^an Macintosh die ondanks de
"Ide winstbydrage nog steeds

-«Ws voor het leeuwedeel van dejj^ri°w (de nettowinst plus de ver-fde afschrijvingen). Beijer
duidelijk dat Superconfex

is van een stagneren-
r. "Uedingmarkt in een groeiende
ln°niie.
jjLF.°nsument gaat meer duurdere
Hj^ig kopen. Superconfex zit
Ho len in een ingrijpende herposi-
HnTng rï'e net 'Dedryf een vrien-
IjyJker gezicht moet geven. De fï-
Hj. 11 op eenzame industrieter-
(L^l worden gesloten of ver-

naar drukkere regionale

Lllltosh streeft ernaar om nog

voor 1995 een omzet te realiseren
van ’ 2 miljard. Ongeveer de helft
van de groei moeten de bestaande
werkmaatschappijen voor hun re-
kening nemen, de rest wil Macin-
tosh realiseren uit overnemingen of
joint-ventures. In de marsroute van
Macintosh naar de jaren negentig
heeft de directie besloten vooral
nieuwe activiteiten buiten de kle-
dingsector te zoeken. De afgelopen
jaren was die ombuiging al in gang
gezet met deovernames van Kwan-
tum, Halfords en Klerkx, bedrijven
die inmiddels zon ’ 0,4 miljard bij-
dragen aan de omzet. Maar hoewel
Macintosh flink heeft geïnvesteerd
in de groei en de logistieke organi-
satie van de ondernemingen, dra-
gen ze nog nauwelijks bij in de
winst.

Kwantum blijkt het slachtoffer te
zijn gewordenvan het eigen succes.
De omzetgroei met circa 60 procent
sinds de overname, leidde tot grote
logistiek problemen die de winst
drukten. Pas in de loop van 1990, als
in Tilburgeen nieuw distributiecen-
trum en een nieuw hoofdkantoor in
gebruik worden genomen en de
winkels een automatische verkoop-
registratie krijgen, kunnen de resul-
taten stygen, vertelde Beijer.

Halfords, dat vorig jaar het aantal
Vestigingen,uitbreidde tot 50, moet
dit jaar het distributiecentrum en
het kantoor uitbreiden en een 'point
of sale-systeem' installeren. Dit jaar
worden 2 of 3 Halfords Superstores
geïntroduceerd, winkels van zon

duizend vierkante meter waar een
inbouwservice van auto-apparatuur
voor de consument ter beschikking
komt. Piet Klerkx, dat vorig jaar
veel in automatisering investeerde,
begint dit jaarwaarschynlyk met de
bouw van een nieuw centraal distri-
butiecentrum. Langs de Al bij
Amersfoort wordt een nieuwe eigen
meubelboulevard gebouwd.

" J.J. Nijhuis en G.J. Beijer van de raad van bestuur van Ma-
cintosh verwachten dit jaar meer winst.

Bestuursvoorzitter
Vredestein vertrekt

VELP - Ir. L.M.
Poot (56) wil eerder
aftreden als voorzit-
ter van de raad van
bestuur van de ban-
den- en rubberpro-
duktenonderne-
ming Vredestein
dan oorspronkelijk
was voorzien (over
drie jaar).

Dat heeft
de raad van com-
missarissen van
Vredestein gisteren
bekendgemaakt.

Ir. Poot meent dat
de tijd is gekomen
het commerciële ac-
cent in de leiding
van de onderne-
ming te versterken,
nu het transforma-
tieproces van Vre-
destein waaraan hij
gedurende. ruim
twaalf jaar leiding

heeft gegeven, in de
voltooiingsfase ver-
keert.

De raad van com-
missarissen heeft
hem gevraagd zyn
functie te blijven
vervullen totdat zijn
opvolger is gevon-
den en ingewerkt.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- 'gen goud en zilver op 26-5-1989 om'
14.30 uur by de fa Drijfhout, alles in .kg:
GOUD: onbewerkt ’ 25.880-/26.380,-- *vorige ’ 26.090-/ 26.590, bewerkt ver- 3
koop ’ 27.980, vorige ’ 28.190 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345-/ 415, vori-
ge ’ 345-/ 415; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,42 3,67
Can. dollar 1,78 1,90
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 155.00 160,00
Ital. lire. (10.000) 14,80 16,20
Belg. frank (100) 5,21 5.51Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 32,05 34.55 -Zwits. Fr (100) 126,25 130,75 .
Zweedse kr. (100) 31,90 34,4
Noorse kr. (100) 29,65 32,15" - :
Deense kr. (100) 27,50 30,00 "Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87 .
Griekse dr. (100) 1,24 1,44
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06 "

CAO Zinkwit en Crosfield
MAASTRICHT - De chemiebe-
drijven Zinkwit en Crosfield in
Eijsden zijn op 23 mei met de In-
dustriebond FNV en de Unie
BLHP een nieuwe CAO overeen-
gekomen voor twee jaar.

Het tweejarig contract - dat loopt
tot april 1991 - behelst een salaris-
verhoging vanaf 1 april dit jaar
met 1 procent. Op 1 april 1990
wordt het salarisverder verhoogd
met 1,75 procent. De nieuwe CAO
voorziet in een verbetering van de

spaarregeling, waardoor de bij-
drage van het bedrijf met ’ 300,-
-netto per jaar wordt verhoogd.
Ook worden er afspraken ge-
maakt over scholing, de wet ar-
beid gehandicapte werknemers
en de mogelijkheid om zwanger-
schaps- en bevallingsverlof flexi-
bel op te nemen. Verder werd
overeenstemming bereikt over de
invoering van het weduwnaars-
pensioen en over het opheffen
van de pensioenbreuk bij het ver-
anderen van werkgever.

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. doUar 2,20975-21225 /
Brits pond 3.5485-5535
Duitse mark 112,690-740
Franse franc 33,240-33,290
Belg. franc 5.3795-3845
Zwits. franc 129,125-175 . ,'
Japanse yen 157,71-157,81 „,
Ital. lire 15,530-580
Zweedse kroon 33,325-33,375
Deense kroon 28,905-28,955
Noorse kroon 31,115-31,165
Canad. dollar 1,83025-83275
Oost. schiU 16,0130-0230
lers pond 3,0030-0130
Spaanse pes 1,7850-7950
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6725-6825
Hongk.dollar 28,35-28,60
Nieuwz.dollar 1,3075-3175
AntiU.gulden 1,2200-2500
Surin. gulden 1,2200-2600
Saudische rial 58,80-59.05
Ecu gulden 2,3405-3455 N

Havenarbeider
wordt monnik
voor de fiscus

LONDEN - Een gepensioneerde
Britse havenarbeider, Charles
Chapman, heeft zijn huis omge-
doopt tot de „Alfresco Abdij" en
zichzelf tot monnik verklaard. Hij
wil daarmee onder een nieuwe be-
lastingheffing uitkomen, waarvan
monniken en kloosters zijn vrijge-

steld. Het gaat om een plaatselijke
heffing die in plaatskomt van de on-
roerend-goedbelasting.
Chapman was tot de ontdekking ge-
komen dat zijnbelastingaanslag zou
verdubbelen door de nieuwe hef-
fing. Daarom besloot hij de lange

(witte jas, die hij gebruikte als
scheidsrechter by het cricket, aan te
trekken als pij. Mevrouw Chapman
weigert mee te doen aan het kloos-
tertje spelen. Een vertegenwoordi-
ger van de gemeente, waar Chap-
man woont, heeft verklaard dat de
aanvraag voor ontheffing zal wor-
den bestudeerd. INDEX Amsterdam ANP/CBS

CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 243,40 243,60 ,'.
id excl.kon.olie 222,90 223,10
internationals 255,70 255,60 <
lokale ondernem. 229,30 229,60
id financieel 169,10 168,70 ,
id niet-financ. 287,10 288,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 189,70 189.80 -id excl.kon.olie 181,60 181,70
internationals 192,60 192,60 'lokale ondernem. 187,90 188,10
id financieel 132,70 132,30 "id niet-financ. 242,40 243,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 179,00 179,00 -internation 186,40 186,50 ■

lokaal 177,70 177,70 "
fin.instell 139,40 139,00 ''alg. banken 136,10 135.60"-
verzekering 141,80 141,40 J
niet-financ 190,00 190,20 *t,
industrie 178,00 178,40 ~
transp/opsl 230,50 230,80 '

'<——————————————————————————m———————_—_—

De Zweedse rederij Stena wil de
Britse veerdienstmaatschappy Sep-
link overnemen. Daartoe is samen
met de Britse onderneming Ti-
phook een bod van 532 miljoen
pond sterling (ongeveer 1,9 miljard
gulden) uitgebracht op Sealinks
moederbedrijf Sea Containers. AJsdit slaagt krijgt Stena onder meerde
veerdienst Hoek van Holland-Har-
wich volledig in handen. Sealïnk
onderhoudt de dienst Hoek van
Holland-Harwich samen met Crown
Line.

(ADVERTENTIE)

Dir.demonstratieauto 1989
Saab 9000 CD Turbo 16, 10.000 km oud

extra's ABC, ACC, schuifdak. Tegen zeer spec. prijs!

TE ZIEN OP DE SHOW BIJ THERMAE 2000 OP 27 EN 28 MEI

■^KOMPIER

(ADVERTENTIE)

Zaterdag 27 mei 1989 "7Limburgs dagblad



Zaterdag 27 mei 1989"8Auto's

Volkswagen
Te k. VW GOLF 1.6. zwart,
sept.'B7, z.g.a.n., vele opties
Tel. 045-216538.
Te koop GOLF S, 77, APK,
t.e.a.b. Tel. 04450-3766.
GOLF GTI '80, zendercomb.
vaste pr. ’6.500,-. Tel.
04490-14427.
VW GOLF GTi 1800, bwj.'B3
5-bak, antr. metall. APK 2-
90, veel extra's, auto verk.
in nw.st. Vr.pr. ’ 13.900,-.
Tel. 04750-28526.
Te k. VW Golf GTI bwj. eind
'81, zender uitgeb., sport-
velgen, vele extra's, vr.pr.
’4.900,-. 093211-762356.
Te k. BUGGY Ruska, i.z.g.
st. met Posche motor, nw.
kap, fotogr. gesp, APK mei
'90, ’4.250,-. Inr. bugg. of
sportw. mog., def. geen be-
zw.Tel. 04490-28179.
VW GOLF Turbo Diesel, bij-
na 2 jaar oud, 70.000 km,
zeer veel ace, schadevrij,
nieuwprijs ’46.000,-, vraag
prijs ’ 27.000,-. Tel. 04490-
-46709.
Te k. VW SCIROCCA GTX
1.8 I, bwj. 12-'B7, 14.000km
alle ace, vr.pr. ’ 28.000,-,
tel. 045-257360.
VW Golf C 1,6 aut. '83 kl.
bruin 5-drs. als nw.
’7.000,-. 045-222910.
CABRIO Golf GLI bwj. '82.
Div. extra's. In perf.st. Pr.

’ 22.500,-. 045-752552.
Te k. zeer mooie VW GOLF
1600, bwj. '84, autom.,
beigemetal., alu velgen, s-
drs., schuifdak, vr.pr.
’14.750,-. 04490-19291.

Te k. VW POLO bwj. '80,
APK tot '90. i.g.st. Vr.pr.

’ 2.500,-. 045-420364 na
18u.
VW GOLF 1.6 CL wit,
35.000 km. '87. BOVAG
May Crutzen. 045-752121.
Te koop VW KEVER op-
knappertje. Tel. 045-221754
Te k. VW GOLF Turbo die-
sel (GTD), duurste uitv. M.
'86, kl. z.grijs, alle opties, o.a
w.w glas, schuifdak, I. m.
velgen, 5 drs, grijs velours
spec. inter. enz. In nw. st.
102.000 km. Vr. pr.

’ 19.000,-. Tel. 045-216787
Te k. VW BUS bwj.'B2 auto-
matiek m. kachel enz.
’4.750,-. Tel. 045-316940.
Tek. VW BUS, bwj. '82, die-
sel, grijs kent., 40.000 km,
vr.pr. ’ 5.750,-. Tel. 04955-
-2133.
Te k. VW GOLF bwj. 75,
autom., APK 390, vr.pr.
’BOO,-. 045-229621.
Te k. VW Passat LS Varia
Combi '78 zeer goed, APK
5-'9O. Mooie goede auto, vr.
pr. ’ 1.850,-. 045-226582.
VW Golf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-273340.
Chopinstr. 66, Brunssum.
Polo C 1100, 3 drs., 1983,
kl. wit; Golf C, 3 drs. diesel
1983, blauw; Golf GL Turbo
diesel, rood met., uitge-
bouwd, 1983. Auto KLEUN-
EN, Locht 193, Kerkrade.
Tel. 045-425555.
GOLF diesel, bwj. '77, APK
5-'9O, vr.pr. ’1.650,-. Tel.
045-224760.

Volvo

volvo 480 turbo
mei '88, 15.000 km.

1e eigenaar, alle extra's.
Welling Opel, Haefland 2,

Brunssum. Tel. 045-257700
Te k. VOLVO 360 GLS Se-
dan antr. grijs, bwj.'B6. Vele
extra's, 80.000 km. Tel.
04498-55840 na 18 uur.
Te koop van VOLVO-mede-
werker 360 GLT Inj., 5-drs.,
bwj. mei '88, pr.n.o.t.k. Tel.
04492-4601.
Te k. VOLVO 360 GLT in-
jeCtion, bwj. 26-4-'BB, rood i.
st.v.nw. Gerardstr. 6 Land-
graaf. 045-318731.
VOLVO 345 DL 88, 11.000
km. Metall. m. access. pr.
’19.000,-. 045-620675.
Te k. VOLVO Amazone 09-
-66, unieke km.st. 66.000,
orig. kleur. Tel. 045-710248.
na 18 uur.
Te koop VOLVO 340 2.0,
bwj. '83, 100.000 km, APK,
4 nw. banden, 100% in orde,
koopje ’ 8.000,-. Tel.
04450-2969.
Te k. VOLVO 360 GL 2.0 inj.
(loodvrij) 11.000 km, mei
'88, smoke zilvermet., pr.
’24.000,-. Tel. 04493-2218
VOLVO 2 ltr. bwj. '81 met
LPG, sunroof. Incl. grt. beurt
en APK ’2.950,-. Tel.
04752-3511.
VOLVO 240 GL, bwj'B4,
km.st. 114.000, kl. grijs met.,
APK gek, vr.pr. ’16.500,-.
Tel. tijd. kant. uren 04498-
-54656.
Te koop VOLVO 360 GL 2.0
I, bwj. juni '88. Tel. 04498-
-53671.
Te k. VOLVO 340 GL 1.7
Redline bwj. mei '88, km.st.
14.000, kl. zwartmetall.,
excl. uitv., vele access. o.a.
centr. deurvergr. en getint
glas. Tel. 04490-25901.
VOLVO 340 GL sedan '85, i.
pr.st. slechts ’10.900,-.
Tel. 04490-12138.
Te k. VOLVO Turbo Diesel
740 G.L.E, grijsmet., licht-
metalen velgen, get. glas,
1985, 1e eig. 04454-1368.
Te k. VOLVO 244 DL bwj.
76, vaste pr. ’ 600,-. Toor-
opstr. 18 Heerlen.

Volvo 340 DL 3-drs. auto-
maat 1986/1985; Volvo 340
Special 3-drs. 1986; Volvo
340 5-drs. 1987; Volvo 340
DL Special Sedan 1987;
Volvo 340 DL 1.7 5-drs.
1986; Volvo 340 DL 1.7 Se-
dan 1986; Volvo 360 GLS 2
ltr. Sedan 1985; Volvo 360
GL inj. 2 ltr. Sedan 1988;
Volvo 740 Turbo Sedan
1987; Opel Kadett 1.2 1984;

Opel Kadett 1.2 LS 1986;
VW Passat 1.8 CL station-
wagon 1985; VW Golf diesel
Avance 1987; VW Golf 1.6
1982; Peugeot 205 XN au-
tomaat 12-1986; Peugeot
205 XN 1987; Renault 11
GTL 1986 5-drs.; Renault 5
TL 1986 5-drs. VOLVO Klijn
De Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055.
VOLVO 740 GL antraciet-
metall. '85 met Airco en
LPG, zeer mooi. Tel. 04490-
-17563.
VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj. 80, APK 4-'9O, vr.pr.

’ 5.750,-. Inr. kl. auto of mo-
tor mog. Tel. 045-415528.
Te k. VOLVO 345 GL Red-
line 1.7 ltr. metallic-
zwart, bwj. juni '88.
Pr.n.o.t.k. speciale uitv. Pla-
taanstr. 24 Passart-Heerlen.
045-221036.
Te k. VOLVO 66 GL i.z.g.st.
APK-gek. pr. ’850,-. Rijks-
weg N. 76, Geleen.
Te k. VOLVO 340 DL, 5-drs.
juni '88, kl. smoke-zilvermet.
km.st. 10.000, pr. ’ 18.000,-
-van Volvo-medewerker. Tel.
04499-3329.
Te koop ex-dir. auto VOLVO
740 GL, bwj. 84, m. LPG,
’17.500,-. Tel. 04499-1615
Of 06-52107978.
VOLVO 760 GLE aut. '82 kl.
met.rood, airco i.z.g.st.

’ 13.500,-. 04492-3234.
VOLVO 480 Turbo, bwj. '88,
van Volvo-employee, rood,
als nieuw, 14.000 km. Tel.
04490-37464.
VOLVO 760 Turbo intercoo-
ler, 4 cyl. '84,1eeig. kl. grijs,
LPG, i.nw.st. ’ 18.750,-
-04492-3234.
Te koop VOLVO 343, bwj.
25-09-79, APK tot 30-03-
-'9O, i.z.g.st. Vraagprijs

’ 2.350,-. Tel. 045-352647.

Diversen

Karcher 570
Hogedrukreiniger, 80 Bar druk, met echte garantie

’ 795,- inclusief BTW
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Seat automobielbedrijf Primair
biedt diverse occassions aan

VAN 1e EIGENAAR
Renault 21 GTS '87; Mercedes 230 E automaat nov. '81;
Daihatsu charmant automaat 83; Citroen Transat 2 CV é

'83; Fiat Panda '81;
Inruil en financiering mogelijk.

Indusstriestr. 25, Sittard. (Handelscentrum Bergerweg)
Tel. 04490-14364.

Voor ’ 1.500,- met de auto
op vakantie?

Nu kan het Saab 99 ’ 1.500,-
RenaultlB ’ 1.500,-

Garage Kompier
Akerstraat 150, Heerlen.

ETC Trading BV
Aangeboden nieuwe MERCEDESSEN 6 a 10 weken met
hoge korting PORSCH, MERCEDESSEN, BMWS ook:

o.a. PORSCH type 928 S4911 special en jaartype's
'86,88,89, nieuwwaarde ’ 240.000,- wij geven hiermee

aan: dat deze auto's bij ons ’ 110.000,- a ’ 120.000 -kosten type '86-'B7. Diverse BMW's, AUDI'S, PASSAATSCITROEN'S, OPEL'S al deze auto's zijn nieuw of wel
tweedehands. Wij staan garant op personenauto's volgens

de Nederlandse dealerschap.
Info.: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793

Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, '86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323:HB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, '83, '86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, '84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. '83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. '78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo
240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.

Coumans Beek
Seat-show

alle nieuwe modellen.
Occasionshow donderdag 25-5

Donderdag 25-5, vrijdag 26-5 en zaterdag 27-5
met veel aanbiedingen.

Seat, een merk van het VW-concern.
Beek, DSM-straat 7, t.o. Makado. Tel. 04490-71243.

Van 25 t/m 29 mei
Toyota Mengelers

25 jarig jubileum

Show
Landgraaf
Tegenover draf- en renbaan.

Omdat wij in een feeststemming zijn, valt er tijdens de ju-
bileum-show- meer dan ooit- goed met ons te handelen.
Profiteer nu van een extra gunstige inruilprijs! Ook als U
geen auto in te ruilen heeft, verrassen wij u met een

extra korting!
Laat u deze unike kans niet ontgaan en kom naar de
Toyota Mengelers 25-jarig Jubileum Show in Schaesberg.
Wij zorgen in ieder geval voor een gastvrij onthaal.

Automobielbedrijven Mengelers BV
Werkplaats en showroom: Baanstraat 129

Landgraaf, tel. 045-318888.
"Occasions" Als nieuw.

GolfCabrioletl.6GLl9B2 ’ 496,90
Golf Scorpion 1.6 ltr. zwart 1983 ’ 291,17
Golf C 1.3 ltr. sdrs. witl9B4 / 344,32
GolfCLl.3ltr.3drs. 1984 ’ 351,50
Golf C 1.6 ltr. Metallic 1984 ’ 339,70
Golf C 1.3 ltr. 3 drs. 1985 ’ 362,91
Golf C 1.6 litr. 3drs. wit 1985 ’ 385,73
Golf C diesel 3 drs. blauw 1985 ’ 397,15
GolfC 1.31tr. 3drs. Metall. 1986 ’ 431,38
Golf C 1.61tr. 3 drs. 1986 ’ 433,67
Golf C Diesel, Blauw, nieuw 1987 ’ 447,36
Golf C Diesel automaat 1986 f 462,86
Golf Avance Comf. 3 drs. rood 1987 f 467,40

Bovenstaande prijzen zijn per maand.
Met 6 maanden garantie, gagerandeerde km. stand,

14 dagen omruil garantie.

Auto Caubo Valkenburg
Neerhem 25, Tel. 04406-15041.

;^ r
S-t>-.:.-..Ajfrj

Opel Kadett '76 ’ 950,-; Opel Rekord Caravan '78

’ 1.250,-; Renault 4 bestel '82 ’ 1.950,-; Mini Metro '82

’ 2.500,-; Citroen Visa 11 '83 ’ 3.500,-; Opel Kadett '82

’ 5.950,-; Opel Kadett Caravan '81 f 5.950,-. Tevens 80
occasions van ’ 6.000,- tot ’ 35.000,-.

Haspelsestraat 20.
Tel. 04490-16565.

Leyenaars Autocentrale
Sinds 1960 erkend garagebedrijf biedt te koop aan onder
volledige garantie tot 6 maanden schriftelijk: BMW 316 '86;
Mercedes 190 E '85; VW Golf 18i '87; Volvo 340 Winner
1.4 automaat '86; Ford Escort 1.4 CL station sedan '86;
Ford Siërra 1.6 CL sedan (m. koffer) '87; Ford Escort 1.6
XR3i zwart '85; Ford Siërra 2.0 laser 5-drs '86; Escort 1.1
laser '85; Escort 1.6 diesel laser sedan '84; Escort 1.3 laser
sedan '84; Escort 1.3 luxus sedan '83; Fiësta 1.1 CL festi-
val '86; Fiësta 1.1 luxus '82; Ford 1.6 luxus '82; VW Sciroc-
co 1.8 GT wit '85; VW Jetta Elan 1.6 sedan '86; VW Golf LX
'83; VW Golf 1.6 C diesel 5-versn. '85; Kadett 12 N zeer
mooi '78; Opel Kadett 12N Hatchback wit '81; Kadett 12S
stationcar m.85; Kadett stationcar 1.6 diesel sedan rood
'82; Ascona 1.6 S Hatchback sedan '87; Ascona 1.6LS se-
dan '85; Ascona 1.6 diesel '82; Mitsubishi Colt 1200 EL '83;
VW kleinbus v. pers. verv. '80; Renault R 4'83 ’ 1.750,-;
Aanhangwagen ’890,-. Gemakkelijke betalingsregeling
mogelijk. Erkend Rijksdienst v/h Wegverkeer APK keu-

ringsinstantie. Ridder Hoenstraat 151, Hoensbroek.
INFO. 045-212091.

Autoservices Gooiker
APK-Carwash- Bovag garage in 't Loon te Heerlen - C.
biedt aan: witte BMW 318 i mooi en zeer goed '84 met nw
koppeling en banden ’ 17.000,- tevens m. Benz 200 D,
taunus 1.6, '78,Taunus 1.6 '80. Ook voor snelle uitlaten,
banden, beurten, APK en VVN-keuringen, autowassingen,
lakcleaneren en LPG-inb. Bel 045-740041 bgg 7516232.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
MERCEDES 260 SE met
veel extra's 25-8-'B7

’ 50.000,- onder nieuw prijs
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-87;
Mazda 626 HB 1.6 GLX '87;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 3x; Mazda 323 HB 1.3
aut. '84; Mazda 323 HB 1.3
autom. '81; Mazda 323 HB
1.3 LX aut. '86; Mazda 323
1.3 Estate '83; Mazda 323
NB 1.3 '81 2x; Mazda 323
NB 1.3LPG '82; Mazda 323
NB 1.5 aut. '81; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86 2x; Mazda
323 NB 1.7 diesel GLX '88;
Mazda 323 NB 1.3 '83; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Opel
Corsa 1.2S'84; Opel Kadett
1.2 S'82; Opel Kadett 1.2 S'84; Opel Ascona 1.6 S'84;
Opel Manta I.BS '83; BMW
316 '81; Ford Siërra 1.6LPG
'85; Ford Siërra 1.8 Laser
'85; Ford Escort 1.3 L, LPG
'82; Ford Fiësta 1.1 L '85;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-'B3;
VW Golf 40 KW 26-9-'B4;
zeer apart Triumph Spitfire
MK3, 1971, ’6.500. Goed-
kope inruilauto's: Lada 2105
'83 1e eig. ’2.500,-; Mitsu-
bishi Saporro aut. 78
’2.500,-; Nissan Blue Bird
'80 1.6 ’4.950,-; Opel Ka-
dett 1.3N'80 ’6.500,-; Vol-
vo 343 DL automaat 77
’1.250,-. Loven Heerlen B.
V. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
Donderdag koopavond.

HEFTRUCK Vale, hef 3 ton,
hoog 4 m. harde band. Tel.
04406-12432. !
ROVER 213 SE Automatic
1986, Mini Mayfair type Ju-
bilee 25 1985, Austin Maes-
tro 1600 HLS 1985, Austin
Maestro 1600, Mayfair
1985, Rover 2600 S v.d. P
1984, Fiat Uno 45 1986 1e
eigenaar. Honda Civic 1500
GL 1986 nieuw, Daihatsu ,
Rocky 4 wd diesel 1985,
Mitsubishi Pajero 2,5 turbo
met geel of grijs kenteken
1987 HR. Binnenkort ver-
wacht: Reanult Rll auto-
matic 1e eigen. bwj. 1987
km. 35.000, Austin Rover
Dealer Have Industriestraat
31, Sittard. 04490-15195. ,
Inruil, fine. BOVAG. O ja, bij
ons hoeft u geen garantie-
bewijs te vragen dat zit er
gewoon bij. ,
Te k. Ford SCORPIO 28 i i
GL, '86 ’24.500,-, Merce- |
des 280 CE ’ 17.000,-, Ford 'Escort 14 CL 86 ’ 15.000,-, I
Saab 900 GLI, '82, LPG
’7.000,-, Ascona diesel, 4
drs. '83 ’7.000,-, Citroen
CX 79 ’ 1.250,-, Honda Ci-
vic 79, ’1.000,-, Fiat 127, i
78, ’600,-. Hommert 24,
Vaesrade (Kruispunt Schin-
nen) i
KADETT 13 LS '86, '85; !
Corsa TR 12S '85; Corsa
Luxe 12584, '83; Kadett 12 !
GLS '84 3x; Kadett 12S '81 ;
2X; Rekord 20 LPG 78; Es-
cort 1.1 L Bravo '82; Fiësta '1.0 L '83; Kadett 1200 78.
Auto mobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107, !
Hulsberg. 'Wij geven het meeste voor i
uw AUTO. U belt, wij komen. .
045-422610, ook's-avonds. .

Autohandel DE HOMMERT
biedt te koop aan: Ford Sier-
ra 1.683 ’ 9.500,-; VW Golf
diesel, '84, ’11.250,-; Opel
Corsa 1.2 TR, '86,
’12.250,-; Opel Corsa 1.2
S, hatcback, '84, ’8.900,-;
Opel Ascona 1.6 'S, hatc-
back TR, t'B4, ’ 8.900,-; O-
pel Kadett RS, t. '81,

’ 5.250,-; Opel Kadett com-
bi '80, ’4.500,-; Opel Re-
kord 2.0 S, LPG, t. '80,
’2.750,-; BMW 320 79 '80
va. ’4.800,-; Seat Rondo
1.2, '83, ’4.500,-; Honda
Civic '81, ’3.900,-; Volvo
244 DL LPG, '80, ’ 3.500,-;
Peugeot 104 '82, ’3.600,-;
Opel Kadett Combi 79 LPG

’ 2.250,-; Volvo 343 aut. '81
’4.900,-; Lada 2105, '83,

’ 2.500,-; Toyota Carinna
79, LPG, ’2.000,-; Toyota
Corolla 79, ’2.100,-; Ford
Taunus 79, 4-drs., ’ 1.500
,-; Tord Taunus combi Ghia
LPG '82 ’4.750,-. Div.
goedkope inruilers v.a.

’ 1.000,-. Ink. -verk.-financ.
Hommerterweg 77 A,
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419.
Auto Landgraaf biedt aan,
kijk en vergelijk; Audi Quat-
tro coupé 5E airco. z.v. ace.
wit '86. ’34.500,-; Merce-
des 500 SE aut. airco. ABS,
blauwm. '84 ’ 43.500,-;
Mercedes 200 T Station kl.
blauwm. 84 ’ 22.800,-; Ci-
troen BK Break diesel
roodm. 87 ’25.800,-; Lan-
cia Thema I.E. kl. zwartm.
32.000km '87 ’ 34.500,-;
Lancia V Turbo 30.000 km.
kl. groenm. z. apart '85
’15.500,-; BMW 520 I 5
bak groenm. '86 ’ 23.900,-;
BMW 520 I 5 bak kl. blauw-
met. '84 ’ 16.850,-;VW Golf
GTI airco, stuurb., leer-int.
enz. '86 ’ 32.500,-; VW Golf
GTI 1.8 16 V uitv. kl. zwart
alle ace. '86. ’ 27.500,-; Alfa
33 Milano kl. bruin '87

’ 17.500,-; Ford Escort 1.4
Bravo 5 drs. kl. groen '88
’21.750,-; Ford Sierra 1.8
CL kl. zwart '87 ’20.900,-.
Ford Scorpio 2.5 diesel kl.
rood, nw.st. '86 ’ 22.500,-;
Ford Sierra 1.6 L 5 drs. kl.
blauw '84 ’13.500,-; Ford
Sierra 1.8 Stat. Van kl. wit
als nw. '87 ’ 14.900,-; Fiat
Ritmo Luxe blauwm. '86

’ 10.900,-; Honda Prelude
EX 1.8 12 Valve kl. wit '85
’22.950,-; Honda Civic GL
kl. goudm. '86 ’ 15.500,-;
Huyndai Pony GL 1.3 sdrs.
kl. wit '86 ’ 12.500,-; Lada
2105 GL kl. rood nw.st. '88
’9.800,-; Opel Ascona 1.6
kl. blauw '87 ’ 17.800,-; O-
pel Kadett GL 1.2 5 drs. kl.
groen '87 ’17.500,-; Opel
Kadett LS Sedan kl. blauw
'86 ’ 17.250,-; Renault 11
Broadway 1.4 kl. goudm.
nw.st. 59.000km. '86
’13.900,-; Volvo 360 GL
inj. 2.0 5 drs. kl. grijsm.
31.000km. '87 ’23.500,-;
Volvo 360 GLT 2.0 inj. kl.
rood 18.000km. '87

’ 22.950,-; Bestel: Ford
Sierra 1.8 Van Station, kl.
wit '87 ’14.950,-; Inruilers:
Alfa Giulietta kl. rood 79
’3.950,-; Ford Taunus 1.6
L goudm. '80 ’ 2.950; Saab
900 GLS Sedan m. schuifd.
kkl. bruinm. '81 ’ 5.950,-.
Talbot Solara GLS z. mooie
auto kl. blauwm. '81
’3.950,-; Mazda 626 2x
Schakel autom. vanaf
’1.950,-. Pontiac Sunbird
autom. kl. bruinm '80

’ 2.750,-; Pontiac Sunbird 6
cyl. aut. groenm. 78
’2.500,-; "Erkend Bovag
bedrijf 'inruil mogelijk 'eigen
werkplaats "keuze uit 12-3
mnd. garantie "financiering
zonder aanbet. mogl. *VVN
keuringsstation * Alle keu-
ringen toegestaan * garantie
boven 10.000,-. Kom vrijblij-
vend kijken en vergelijken bij
AUTO LANDGRAAF, het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Auto Landgraaf
Heerlerbaan 74-76 Heerlen.
Tel. 045-424268/424231.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Speciale
aanbieding Opel Manta 400
i uitv., ’ 7.500,-; Honda Pre-
lude 2.0 EX, km. st. 9.300,
zeer mooi wit 7 juli '88; Opel
Ascona HB 16 S 5-drs. km.
st. 25.736 blauwmet. '85;
Toyota Supra 3.0 i Targa
veel extra's wit '86; Audi 90
Quattro 155 PK km.st.
40.000 met veel extra's wit
'85; Audi 80 C 75 PK 4-drs.
van 1e eig. spec. aanb. bei-
gemet. '85; Citroen Axel 11
'86; Citroen Visa 11 super E
'81; Daihatsu Cuore 050 06
wit '86; Ford Escort 1300
Laser wit '86; Ford Fiësta
1000 spec. aanb. '83; Hon-
da Civic 1.3 luxe '84; Hyun-
dai Pony 1.4 TLS '81; Lada
2107 1.5GL'85; Lada 2104
1.5 combi 5-speed van 1e
eig. spec. aanb. beige '87;
Lada 2105 GL '85; Mitsubi-
shi Colt 1200 GL '86; Nissan
Micra SDX '86; Opel Kadett
HB 1.3 NLS zeer spec. uitv.
'88; Opel Kadett HB 1.3 LS
'87; Opel Kadett HB 1.3 S
'85; Opel Kadett 1.2 S Flash
'82 '83; Opel Kadett 13 S s-
drs. LPG '81; Opel Manta 19
N CC groenmet. '81; Opel
Manta 13 N geel '81; Opel
Manta 19 S Berlinetta 79;
Opel Corsa 1.0 S rood '83
en zwart spec. uitv. '84; O-
pel Corsa 1200 S '84; Opel
Commodore 2.5 S automa-
tic '81; Opel Ascona 2.0 S
LPG 79; Peugeot 205 XE
'86; Peugoet 309 GL profil
'86; Renault 5 TLLe Car '84;
Renault 9 TC '83; Toyota
Carinna 11 1.6 DX LPG '85;
Toyota Corolla Liftback DX
'82; Toyota Corolla DX cou-
pé '80; Toyota Celica 2000
liftback ST 79; VW Polo C
'84; VW Golf 1100 79; VW
Golf diesel 79 '80; Volvo
340 DL 3-drs. '84; Volvo 345
Winner 5-drs. '83. Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. financiering tot
100%. Wij zijn ook u adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koop-
avond. Auto- en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.

Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’ 300,- tot ’ 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.

PI I

mmmmsiLmmUkLmmiaammmmm
caravantrekkers

Opel Omega '88
Opel Rekord '83 t/m '86
Opel Ascona 83 t/m '88
Ford Siërra '86 en '87

Haspelsestraat 20
Tel. 04490-16565.

Veneken
voor

Autoverhuur
van

Personenwagens
Bestelwagens (tot 16 m3)

Kleinbussen
Veneken
Verhuur

Heesbergstr. 60, Heerlen.
Tel. 045-412641.

Te k. gevraagd AUTO'S af
78. Tel. 045-222415.
SUBARU AutoGarant Heer-
len biedt aan: Subaru Mini;
Jumbo '84 t/m '88; Subaru
1.6 DL '86; Mazda 626 '86;
Renault R5GTL 87; Opel
Kadett Diesel '85; Ford Sier-
ra Diesel '83; VW Golf aut.
'81; VW Passat '82; BMW
316 4-drs. '84; Nissan Cher-
ry coupé '82; Mitsubishi
Lancer '80; Honda Civic '81;
Ford Transit Camper. Div.
inruilers voor ieders beurs.
AutoGarant BV, Schelsberg
128 (tussen Hendriks en
Bristol), Heerlen.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Mercedes 190 E
autom., div. extra's groen-
met. '86; Opel Manta 2.0
GTE bruinmet. '83; Opel Ka-
dett 1.2 LS groenmet. '85;
Kadett 1.3 5 drs. wit '83; Ka-
dett GTE wit '83; Ford Siërra
1.8 L laser 5-drs. rookzilver-
met. '86; Sierra 2.0 blauw-
met., 5-drs, LPG '85; Escort
XR3 blauwmet. '82; Grana-
da 2.0 L 4-drs., i.z.g. st.,
blauw '80; BMW 316 rood
div. extra's '85; Talbot Sam-
ba cabrio bruinmetal. orig.
28.000 km '83. Inr. gar. fi-
nanc. mogelijk. Autobedrijf
Gebrs. Dominikowski, Kant-
straat 48 Übach o. Worms-
Landgraaf. Tel, 045-326016
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
SCHADEAUTO'S: Peugeot
205 GTi 1900 bwj.'B7,
37.000 km. Citroen AC bwj.
'89, 1600 km. lichte voor-
schade. Opel Corsa 12 S
bwj.'BB, voorschade. Opel
Kadett 13 S bwj.'Bs, voor-
schade. 045-726668 /
720826.
HOVAS verkoopt ook uw
auto. Tel. 045-243323.
CITROEN AX GT wit '88; AX
14 TZS 5-deurs groen '88;
AX 11 RE blauw '88; AX 11
RE zilver dcc. '87; BK 14 RE
wit '84; BK 16 TRS blauw
met gas '84; BK 14E rood
'86; BK 19 TRD met schuif-
dak grijs '85; CX 20 RE grijs
'84; CX 2.0 goud 79; GSA
pallas zwart met gas schuif-
dak '83; GSA club groen '81;
Citroen C 35 bestel '86; Ci-
troen C 15 diesel '88; Ford
18 CL stationcar grijs '88;
Nissan Prairie 1.8 SGL wit
'88; Volvo 340 GL grijs 84;
Opel Kadett 13 S groen '81;

i Seat Ibiza 1500 SLX grijs
! '85; Ford Scorpio 2.0 CL
grijs '86; VW Golf 1600 CL
wit '87; Fiat Mirafiori rood
'84; Honda 1200 Civic geel
79; Peugeot 203 bouwj.
1953; BOVAG May Crutzen,
Hunsstraat 33, Übachsberg
045-752121.
Te k. Opel MANTA, bwj. 78;
VW diesel, bwj. 79. Tel.
045-211301.
Lucar Autobedrijf Kerkrade.
Voor betere occasions. Ga-
rantie vanaf 6 maanden tot 2
jaar. NMW 635 CSI zilver
"Hartge" uitvoering, getu-
ned, uitgeb., verlaagd, leder
interieur nieuw type
’35.000,-. BMW 528 i An-
traciet '87, alle access.
BMW 525 i '84, zilver. BMW
525 i blauwmetalic '83 alle
access. BMW 320 i '85.
BMW 316 '85, 4 drs. zilver,
BMW 318 '82 oranje, ruil-
motor ’ 8.750,-. Opel Sena-
tor '86 antr. 3.0 autom. Opel
Ascona '86 autom. rood 5
drs. Ascona '87 blauw
23.000 km. gelopen. Kadett
3x '87, '84 en '82 vanaf

’ 5.750,-. Scorpio /86 wit 2.0
CL 5 drs. nieuwstaat, veel
access. Koopje. Volvo 740
'85, zilver autom. turbo. Golf
4x '86, '85, '82 GTI vanaf

’ 3.250,-. Escort KR 3 i '87,
nieuwste type, veel access.
blauw metallic. Renault R 5
Turbo nieuwste type, top-
snelh. 220 km. uitgebouwd.
Nissan 300 ZX Turbo '87,
Brons. Mercedes 230 E '86,
Antraciet. Ford Sierra '88
kofferbak, zilver 1.8, 4 drs.
als nieuw. Opel Manta GTE
zilver uitgeb. alle access.
Honda Prelude RX roodme-
talic. Porsche 924 rood
Koopje. Mazda 626 '83 2.0 L
goudkleurig. Mazda 626
coupe '87. Escort diesel '85,
rood. Escort '84, wit. Escort
'83, Brons, jaguar 4.2 Serie
II blauwmet. Passat Combi
Luxe '86. zilver. Renault R 5
Alpine Turbo '83, wit, R5'85,
rood. Mini '82 zuiver
’2.750,-. VW Derby '82,
rood ’3.250,-. Fiat Ritmo
'82 ’2.500,-. Panda '83,
rood ’ 3.200,-. Peugeot 305
'82. Mazda 323 '81

’ 2.750,-. Rancho Matra
Jeep '82 zilver. Div. Goed-
kope inruilers. Te koop gevr.
betere auto's. Inr. fine. mo-
gelijk. Erkend APK keu-
ringsstation. Alle reparaties
en banden service. Holzstr.
67, Kerkrade. Tel. 045-
-456963.

Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Ford Sierra 4 drs.
2.3 CL diesel '88; VW Golf
GTi, alle opties '86; Ford bus
9 pers. diesel type '88; Opel
Ascona 18 i '83; Mitsubishi
Galant '82; Opel Ascona 2
drs. diesel 83; Mitsubishi
Sapporo 79; Fiat Ritmo '82;
Citroen Charleston '84; Nis-
san Cherry '83; Golf 78; Re-
nault Fuego '81; Opel Corsa
84. Autohandel P. FRANK-
EN, Ganzeweide 59, Heer-
len, 045-216475 of 727711.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.2 GL '85, '86, '87 en
'88. Seat Ibiza D '86. Seat
Ronda 1.2 GL '84 en '83.
Seat Ronda 1.7 GL D '87 en
'85. Seat Malaga 1.5 GLX
'88. Seat Malaga 1.2 GLX
'86. Seat Malaga 1.2 L 88.
Seat Malaga 1.5 GL '88.
Seat Bestel 88. Subaru
1800 GL '85 en '81. Talbot
Solara .1.6 GLS '81. Mazda
1300 76. Mazda 323 81 en
79. Lada 2105 GL '82. Fiat
127 80. Fiat Ritmo D '80.

Austin Allegro 78. Sunbeam
1000 79. Saab 99 76. To-

yota Corolla coupé 79. Dat-
sun 120 V 79. VW Passat
'81. Citroen Visa 79. Subaru
Justy SL '85. Fiat Ritmo 79.
Ford Fi ësta 78; Opel Kadett
city 79; Fiat Panda 85; VW
Derby 78. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.
Te k. MERCEDES 230 4
cyl., LPG, autom., bwj. 74;
Mercedes 230 6 cyl., au-
tom., bwj. 70; BMW 2002
autom. bwj. 74, t.e.a.b.
Tel. 04750-17902 tussen
17.00-19.00 uur.
Ford Sierra 20 GL 5-drs '86,
'85; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87; Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 85; Ford Scorpio
20 CL '87; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Subaru Justy de luxe
'87; Peugeot 309 GRD '87;
Opel Kadert 1300 LS 85;
Peugeot 505 '83. Garantie,
finan., inruil en APK. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA, Rot-
terdamstraat 98, Heerlen.
Tel. 045-725806, na 18.00
uur 045-312059.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; Ford
Sierra 2.0 IS '86 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 2.0 CL 5-bak, LPG,
'87 ’21.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser '85 ’15.500,-;
Ford Sierra 1.6 Laser 5-drs.,
'86 ’ 16.750,-; Ford Siërra
1.6 laser 5-drs., LPG '85

’ 15.250,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs^'B7 ’18.500,-; O-
pel Corsa 1.3 3-drs. '87
’14.750,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.750,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’ 13.500,-; Renault 25
GTS 5-bak '85 ’20.500,-;
Mazda 626 2.0 LX, 5-drs.
'84 ’10.500,-; Mitsubishi
Galant 1.6 GL '85 ’ 12.500,-
VW Golf 1.6 CL aut. 83

’ 8.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak 83 ’8.750,-;
Ford Escort 1.1 Bravo '85
’10.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Citroen Visa 79 ’850,-;
Talbot 1500 GL 78 ’450,-.;
Toyota 1000 74 ’650,-.
Alle auto's zijn APK gek. Inl.
04752-10792.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t.'Bs sportvelgen

’ 3.900,-. Mercedes 200 W
124, t.'B6, verl. sportvelgen,
alle extra's. BMW 520 i t'B3
m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-. Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo i.z.g.st.
’6.900,-. Volvo 340 2.0 t.
'85 ’8.900,-. Opel Manta i
200 uitv. t.79 ’ 5.900,-.
BMW 320-6 cyl. t.'Bl, nw.
sportvelgen, schuifdak
’7.900,-. Alfa Sprint t.'B2

’ 4.900,-. Audi 80 CL diesel,
nw. motor t.'B3 ’ 6.750,-.
Talbot Samba LS t'B3
’2.900,-. Zastava Yugo t.
'84 ’2.900,-. 2x Datsun
Cherry t'Bl, '82 v.a.

’ 2.700,-. Honda Accord
Sedan t.'Bo ’ 2.900,-. Re-
nault 18 TS Stationcar t.'Bo
’2.900,-. Ford Fiësta 1100
S Ghia t.77 ’ 1.450,-. Audi
100 diesel t.'Bl ’2.700,-.
Golf t.76 ’900,-. Mazda
626 t. 81 v. a. ’ 2.400,-. Golf
t.79 ’1.700,-. Ford Escort
2000 RS t.79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.79.
’2.200,-. Opel Kadett cou-
pe 1.6 Rally bwj. 79
’2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiësta t.79 ’2.100,-.
Volvo 345 DL t. '81 ’ 3.900,-
Honda Accord t.BO aut.
’2.100,-. Simca 1307 t.'Bo
’1.200,-. Allegro t.77
’900,-. VW Golf 1600 aut. t.
78 i.z.g.st. ’2.500,-. Ford
Escort 79 ’2.100,-. 2x
Honda Civic t'B2 ’ 4.900,-.
Ford Capri t.'Bo uitgeb.
’2.900,-. Opel Manta 1900
HB t'Bo ’ 3.900,-. VW Polo
t'7B ’ 1.700,-. Citroen GS t.
'81 ’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t.79 ’2.600,-.
Opel Manta GTE bwj. 75 i.z.
g.st. ’7000,-. Div. goedk.
inruilers. Alle auto's met
APK. Geop. ma t/m vr. 10-
-19.00u. Zaterdag tot 17.00
uur. Inr. en financiering.

Zoekt u 'n auto
van een bepaald merk of in
een bepaalde prijsklasse?

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr. 110,
tel. 04405-2896 biedt te
koop aan een collectie au-
to's van ca. 60 stuks van
’l.OOO,- tot ’18.000,-
-waaronder enkele superoc-
casions: Opel Kadett '87
12.000 km ’17.900,-; BMW
320 '82 veel extra's
’9.250,-; BMW 320 '80
’4.750,-; Fiat Sport 1e eig.
70 PK ’ 3.950,-; MG Midget
blauw cabriolet ’ 9.750,-; 2
x MGB cabriolet perf. staat

’ 15.000,-; Suzuki Jeep SJ
410 '83 geel kent, ’8.750,-.
HOVAS t.o. Makro. Mitsu-
bishi Galant GLS '85 LPG;
Volvo 340 L '84; Escort 13 L
bravo '82; Mercedes 207 D
camper; Mercedes 608 D
Tel. 045-243323.
Te k. BUGGY Marplex I.a,
50 ps, DM 8.200,-. ver-
schiedende Marken oder
Gelanderfahrzeugen. 09-
-4902107-60235. Duitsland.

Sloopauto's

Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur. kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van
’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.
04490-43481.
Te k. gevr. Loop-, Sloop- en
Schade-auto's. De hoogste
prijs. 045-223357/ 420119.

Bedrijfswagens
M. Mazda E2200 Diesel Bestel 1985
M. Merc. 307D D.cab. open I. bak en huif 1985
H. Ford Transit diesel bestel, rood, 1e eig 1982
H. Fiat Fiorino diesel, 1e eig., blauw 1985
H. Merc. 207D, bestel, 282x168x155cm 1985/1986
M. Mercc2o7D bestel 330x168x155 60.000 km 1985
H. Merc. 407 v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1988
H. Fiat Ducato bestel korte uitvoering 1986
M. Merc. 407Dbestel 400x168x183 cm 1986
M. Ford Transit bestel type 130 dubb. lucht 1985
G. Merc. 309D, nw. open 330 cm laadb 1984
H. VW Transporter benz. en diesel 1984 /'B6/'B7
H.ScaniaLTl 42 6x4 trekker 1978

Personen/taxibus
H. Merc. 207Dverl. en verh. taxidemo nieuw
H. NissanBluebird Stationcar 1980
H. VW Taxibus, watergekoeld, 2 stuks, LPG 1983/1984

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

Te k. MERCEDES 207 gla-
zen ruiten, bwj. '80, APK-
keur. tot dec.'B9, pr.n.o.t.k.
tel. 045-252638.
MERCEDES 207 D, 9-79,
APK, verhoogd, motor
70.000 km. techn. 100%,
moet gespoten, ’ 4.500,-.
Tel. 04490-41712.
Te k. MERCEDES 306
vrachtauto met huif. Laad-
verm. 2 ton, bwj. 77, uitl.
def. ’750,-, Plein 12, Mer-
kelbeek.

BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny
Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

Auto onderdelen en accessoires
In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.

Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’ 150,-.
Tel. 045-229667.

uitlaat kapotl-
Dan naar snel-service Auto Sport, Schelsberg la.
len, 045-725507. Dealer van originele Romax-uit»
alle topmerken schokbrekers. Ook zaterdags geop
10.00-17.00 uur.

APK-keuringsstation R

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testappalC

Reparatiewerkplaats: IC
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige^

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscel*.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad'

n
In de Cramer 31. Tel. 045-716951.— — -4i

Brink Trekhaken met Rijkskef
1. Groot assortiment uit voorraad leverbaar

2. Stabilisator Caravan aanhanger, extra vei|
3. Hulpkoppeling. j

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen. 'Tel. 045-716951 j

Bosal uitlaatpotten en pijpeij
montagedelen (gealuminisee|

2 jaar garantie, grote voorraden.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

i
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951 \
Koni Schokdempers

"de allerbeste"
100.000 km garantie.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen. "
|<^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951 J

A.P.K.-
onderdelen

nieuwe onderdelen voor
gebruikte
prijzen
voor oudere
Toyota-

modellen
vanaf bouwjaar 1969.

Toyota
Mengelers b.v.
Oirsbeek 04492-1814

Schaesberg 045-318888
Sittard 04490-21000

Te koop div. gebruiKl
DERDELEN en rrf
Tel. 045-727711 of 2j
Te k. voor SPOILER
626 type '84. Pr. ’ 2<J
nw.st. Tel. 045-35193
Te koop div. gebruik
DERDELEN en m4
Tel. 045-727711 of 2\
Te k. LPG-installatie \
bwj. '84, ’400,-!
04498-57584.
Voor al uw AUTO-0JDELEN moet u zijn bi
autosloperij Rapie. 1'schade- en gebruikte
mobielen. In- en v4
Locht 70, Kerkrade
Tel. 045-423423. V.I
overgang Locht.

1 '■ - —*

Aanhangwagens

Nic Dassen
Kerkrade

045-455088 - 452501

Jo Knops
Rijksweg Zuid 195, Sittard.

04490-12718.

Te k. Amsems AANHANG-
WAGEN afm. 2.10 x 1.10 x
0.30 m, 750 kg, ongeremd,
V4 jr. oud. Staringstr. 123 (bij
Frepa) Heerlen. Tel. 045-
-422797.
Te koop AANHANWAGEN
met torsivering, laadbak
2.20mx 1.20mxo.Bom, pr.

’ 350,-045-313533.

Te k. AANHANGVW
Tel. 04492-2808.
Weg. omst. nieuwe
HANGWAGEN 210 JGunstige prijs 045-25J
Te k. kleine AANHAN1
GEN ’425,-, aanha'
gen onderstel ’ 125,-'
12 Merkelbeek.
Te k. AANHANGER 1'
1,80 m. I. Vr.pr. ’3oo'A.Kuyperstr. 97 Treegj
Te koop BAGAGEW'
merk Saris Arba, 1 j';
res.wiel, deksel, impri*
045-219446. ,
Te k. BAGAGE-AANH
WAGEN laadverm. 2'
Tel. 045-317564.

Motoren en scooters

(mop®®
Zaterdag 27 mei is het zove

Maak eens een proefrit op uwfavoriete

Honda
Wij hebben voor U:

GL 1500
CBR 1000 F

NTV 600 Revere
African Twin

V T 600 shadow
XL 600 Frans Alp.

Grote keuze in:
Kleding, helmen en banden
div. uitstekende occasions

Met Bovag garantie
Motoshop Gulpen. Tel. 04450-2451.

Te k. HONDA XL 600 R,
bwj. '86, na 18.00 uur. Tel.
045-213434.
Te k. HONDA CB 900 80l
Dor bwj.79, i.st.v.nw. Fran-
ciscanerstr. 58, Kerkrade-
Bleyerheide.
Te k. YAMAHA RD 350
YPVS, bwj. '83, Kenndy-
straat 33, Hoensbroek,
Te koop HONDA C.B. 250,
bwj. '83, als nw., vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-212252.
Te k. SUZUKI SP 370 off the
road, bwj. 79, pr. ’ 1.000,-.
Inr. wegmoter mog. 043-
-633415 na 12 u.
SUZUKI DR 500 Off the
Road bwj. '81 i.g.st. pr.
’2.100,-. Tel. 045-217307.

Te k. YAMAHA DT fl
bwj. '83, wit, ’ 1.650,
04493-1995.
HONDA XL 600 R, ei'
i.z.g.st. Tel. 045-2162;
HONDA CBX 550 f*
'85, z.g.a.n. vr.pr. ’5
Tel. 04490-48189.
Te HONDA 750 Tof
76; Honda 900 F b*
Tel. 045-217167.
Te k. HONDA KR 250
DKW bwj. '56. Tel-

! 217330. .
H.D. Low RIDER, b*
44.300 km, gerevis-,,
en chroom, div. extra;
04490-71790 na 17-Qg

Voor Piccolo's
:ie verder paginS
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f Motoren. ' 9ebruikte motoren;

,J CBR6OOF v.a.'.J3- VF7SOF '84J3 CB 11 OOR '823P- NTV6SO Revere '88
CX6SOE 87

" C8650C 4.750,-.
-° '88 9.490,-.

L 82 Yamaha:
.3.500,-. Kawasaki:P*°R 10.990,-.
PR 88 12.490,-.

jeHBO/7 8.250,-. Off the1 XR2SOR 5.750,-.
&■ XL 500 R 4.500,-
-3fl;D XL6OOR 4.750-

-** 89 10.000,-. Wij
1 alle nieuwe motorenSeprijsdl. Kom naar
"aak! Aanbiedingen in/ n o.a. Fiberglas Holmnu 190,-. Merken
'40,-. Tot ziens bijluis GELEEN. Rijks-Nrd. 21-23. 04490---^9702.

Te k. weg. omstandigh.
HONDA CR 250 Cross '88
i.z.g.st. met div. access.
Wedstrijdklaar. Te bevr.
045-217034.
SUZUKI Crossmotor 125 cc,
'84, watergekoeld, i.pr.st.

’ 950,-. 04493-3231.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Sport & Spel
Te koop FITNESSBANK
met toebeh., vr. pr. ’250,-.
Tel. 045-419166.
Te k. FITNESSAPPARA-
TUUR, uit voorraad lever-
baar, roeiapparaten, home-
trainer, compl. fitness-sta-
tions, halterschijven vanaf

’ 2,40 per kg. Intersport
Smash Theaterpassage 122
Kerkrade, 045-459230.

ar (Brom)fietsen
j

f|ets nodig? Bij ons1 F altijd de juiste maat;
L computermeting
WIELERSPECIALISTE^jden Limbricht.

VHiv VESPA'S t. CIAO,f!'*- 65, Grevenbicht,

ijp gebruikte FIETSEN"'euw. Anjerstr. 8,
Slgjel. 045-256719.

—-2UNDAPP GTS 50erW- Vaste pr ’ 450,-.
J|- Gastersberg 36,

iel^g[9-
JMAFIETS, dames-K|nderfietsen, jon-
,!|e|sjesfiets. 045-

PP HONDA MT-5. '85,
/ IJgiy. 045-440078.
*'9ebruikte PUCH Ma-

;' iieuw, vanaf ’ 575,-.
5 gebruikte Zündapp,

'a shop, Maasstr. 3,
Tel. 045-

-ft MT 5, bwj. '84, kl.yoet weg!! Koopje! Na£45-711366.
■t kollektie nieuwe■ Ih|ETSEN, autom. en

vanaf ’1099,-. Fi-Jogelijk va. ’ 40,- p.Jtens Janssen & Zn,
"J-eide 54, Heerlerhei-

\^o4s-211486.?lJNDAPP sprinter '83. f 800,-. met verz.
ÜÜMB, Schaesberg.
:J>artij BROMFIETS-

en 2 brom-
'*,,karnen ’300,-. Ook
£j£ na 17.00 uur. 045-

Eifó^LLE sportfiets vr.2°
< «^axi met verzek. eniKJ«nderd. ’ 475,-. Dr.
rn|!PjTTanplein 3, Heerlen.
r|^ RACEFIETS merk

«J en crossfiets DMX
"ÏSSS24.
xj.vESPA Super Bravo$7* '87, sterw. z.g.a.n.l<soo,- 045-710146.
te R

of nieuwe MOTOREN
'eürt kers Motoren, Gan-
ie<f 6 177, Heerlen-, \ Tel. 045-215375.

uw Jet-ski's het

j \ HONDA MTX nieuw
//*O3 29-a.n. tel. 045-

-, ) "flaxi met sterwielen
Ej^lgl. 045-313533.
't i^IETSEN! Div.
4 fl,n: Fa. H. Plas en Zn.
t) C\ 36, Treebeek-
-. Stem.
> .*: bromfietsen div. ty-
r n modellen. Fa. H.
OOg Zn. Schildstr. 36,
J< rit* Brunssum en-j-^gg 52, Stem.
f. Uw (kinder)fiets, brom-
sl I 1 reparatie, fa. H.
b* Zn., Schildstr. 36,
jB„ei* _Brunssum, Mau-\

Te k. Maxi PUCH '85

’ 500,-. Doornkampstr. 26
Nieuwenhagen.
Te k. HONDA MT 5, '85, 5
versn. veel extra's. Tel. 045-
-250295.
Honda CAMINO als nieuw,
1e eig., 2 jr. oud, vr.pr.
’600,-. Tel. 045-314760,
PUCH Maxi, Vespa Ciao,
herenfiets en racefiets te k.
045-412570.
Te koop BMW 75-6 met zij-
koffers en kuip; Montesa
Trail met kenteken; Cross-
motor 350 CC. Alles i.z.g.st.
A ge Water 46, Schinveld.
Te k. RACEFIETS Raleigh
mt. 63, in.nw.st. Tel. 045-
-229698
KREIDLER Floret, opknap-
per, sterwielen en schijfrem.
vr.pr. ’ 300,-. 045-325859.
Te k. Tacx FIETSDRAGER
op trekhaak voor 2 fietsen

’ 250,-. Tel. 045-220893.
Te k. VESPA als nieuw, 1 jr.
oud, met helm en TV kastje

’ 50,-. Plattanenstr. 39
Kerkrade.
Te koop bromfiets SUZUKI
z.g.a.n. ’350,-. Tel. 045-
-214964.
Te koop RENFIETS als
nieuw, middelmaat. Prijs
’300,-. Tel. 045-214964.
Te k. zeer mooie VESPA
ciao bwj. '87, zien is kopen!
Tel. 045-456159.
Te k. RACEFIETS Frances-
co Moser 61 cm, tel. 04490-
-12524, na 17.00 uur.
Tek. witte HONDA MT 8, in-
gevoerd, met papieren
’BOO,-. Tel. 04405-1688.
Koopje! RENFIETS merk:
Rally vaste prijs ’ 275,- tel.
045-412484.
Te k. PUCH Maxi. Tel. 045-
-251582.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen., als nieuw. Tel.
04490-79713.
Te k. TOURHERENFIETS,
10 versn., ’200,-; tourhe-
renfiets kl. maat 10 versn.
’175,- beide i.z.g.st. Tel.
04493-3487, na 18.00 uur.
HONDA MBX 80, opknap-
per, ’600,-, MTX 80
’1.000,-, MB 80 va.
’600,-, Zundapp GTS 50,
zonder blok ’ 250,-, Yama-
ha YZ 125 '87, ’2.500,-.
Ook alle onderdelen. Tel.
04490-41712.
Tek. YAMAHA DT, bwj. '86,
zeer mooi. Tel. 04492-1839.
Gebr. dames- heren- kinder
en OMAFIETSEN te k. v.a.

’65,-Tel. 045-751850.
Tek. ZUNDAPPKS 50, bwj.
'84, i.z.g.st., pr. ’1.500,-.
Molenw. 103, Eygelshoven,
Te k. Puch-Maxi bwj. 87, vr.
pr. ’ 575,-. Kasteellaan 2 A,
Meezenbroek-Heerlen.
Wegens beeind. wielersp. 2
prof. RACE-FIETSEN cam-
bagnolo afgem. te bevr.
Eyserweg 3, Trintelen/Eys.

=s*K Zonwering

KoTECTIE
V rolluiken

zonweringen
Aktie knikarm schermen

6W Type 78/110, zware uitvoering. ure edte 250 300

’ 1054,-’ 1140,-

-’ 1093,-’ 1193,-
-.'- ’ 1133,-’ 1244,-- 1170,-’ 1279,-- ’ 1190,-’ 1310,-

-'. rschillende effen kleuren. Prijs mcl. montage en
~ mogelijk tegen een meerprijs van

"Urn | ?■ 300 grams 100% Dralondoek dus rot en"wij. Ook kleinere maten en tussenmaten mogelijkü- Jansen, Schaesbergerweg 73, Heerlen.
>-~Tel. 045-727630 b.g.g. 045-711871.

■ k —NNptj weg. verhuizing Piccolo's in het Limburgsfc^CHERM. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
P^^^^^ SULTAAT! Bel: 045-719966.

,k^ Vakantie en Rekreatie

j^^iesland
«rsNT!.EBUNGALOWSJ 0mn IJ Makkum, viswa-
i f^'ng strand, tot 1,-H^i5 '- Pwk Tel.
jj^g3/Q5150-19287.

<*r- o^ppartementen inm . n- APPELSCHA va.: LTpA*-. 2e week V 2'f^LPj^BO-3915.

1 ,w ln bosachtige omg.

i eCarvans. Vrij ponyrij-
<'e-I?3QWemmen- TeL

/<ïssei ' Gramst,ergen-

i,S^ Holland
y v W°nin9 in EGMOND 1
! ■ Oé--s, ~and- /650,- p.w.| ,

TEXEL te h. luxe 4/6-pers.
stacaravans d/wc/tv. ju-
li/aug.
vrij. 3 wk. juni/sept. ’ 795,-,
23.6.Z7.7. ’598,-. 30.6/14.7
’698,-. Lang weekend/mid-
week ’198,-. Herfstvak.

’ 300,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121 /14130
SCHOORL nog vrij in au-
gustus pas gerenoveerd
groepsverblijf, 15-19 pers.,
selfsupporting. Tel. 02209-
-1669.
CAMPING Klein Vamebroek
in Heiloo, ****, 3 vlaggen,
mooie grascamping, 4 km
van zee, zwembad en visvij-
ver tegenover. Vraag kleu-
renfolder aan, tel. 072-
-331627.
Te h. eensgezinsw. bij
strand en bos in ALKMAAR
in de periode van 29-6 t/m
27-7 ’450,- p.week mcl.
Tel. 072-622827.

Zuid Holland
Te h. vak.huis ZOETER-
MEER 25/7 t/m 15/8 ’ 300,-
-p.w. 079-410364, na 19.00
uur.
Bij particulier, 3 min. van
strand en Kurhaus. Grote
familiekamer ml. M.W.
Vermey, Middelburgsestr.
51 2587 CT Scheveningen.
070-545866

Mooie ZOMERVERBLIJ-
VEN te huur in Heiloo en
Egmond aan de Hoef. Tel.
072-330166.
Huis te huur in de maand juli
augustus te SCHAGEN,
Noord-Holland. Tel. 02240-
-16639.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zeeland
ZEELAND Nieuw-Vliet te h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv. 600 m van zee juli/aug
vrij, 3 wk. juni/sept. ’ 698,-.
24.6/8.7. ’798, 1.7/15.7

’ 998,-. Lang weekend/mid-
week ’198,-. Herfstvak.

’ 350,- p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130
CATZAND-BAD nog vrij van
27-5 tot 1-7 vakantiebunga-
low voor 6 pers., vlakbij het
strand. Tel. 09-4924112254
Te huur: huis in MIDDEL-
BURG 6 a 7 slaappl. kind.
geen bezw. 15 t/m 29 juli

’ 495,-p.w. 01180-33386.
Grote caravan in VALKE-
NISSE op Walcheren nog te
huur 09-4924162918.

SCHOUWEN-DUIVEN-
LAND, 8 persoons 5 sterren
bungalow op 200 mtr. van
strand aan Grevelingen-
meer. Van alle denkbare
gemakken voorzien, op rus-
tige plaats, op groot Bunga-
lowpark met jachthaven,
bowling, restaurants enz.
Van ’ 250,- tot ’ 950,- per
week. Tel. 030-718928.
Te huur in ZEELAND aan
het water, 6-8 pers. bunga-
low, vrij tot 28-7. Tel.
01100-21839.
Vakantie in Zeeland vrije
woning met grote tuin bij
OOSTKAPELLE. Minder
dan 1 km van bos en strand
periode 1-22 julimax. 4 pers

’ 1.000,- p.w. 01188-2426.

Zeilen/Surfen
Zeilzwerftochtenü!

door Midden-Holland. Zeilen leren, zonnen, zwemmen etc.
etc. Kortom een week lang bivakkeren op en aan het watersamen met leeftijdsgenoten (v.a. plm. 12 jr.-16 jr. en v aplm. 16 jr.-ouder). Bel voor info en folder: 01729-8458

Zeilschool de Helmstok, Woubrugge.

Zeilen leren voor jong en oud
Kom naar Woubrugge (tussen Amsterdam en Den Haag)en leer zeilen in Houten Valken. Les aan volw./kind./ge-
zinnen etc. Jeugdweken in de zomer. Ook les in kajuitzeil-
jacht op het IJsselmeer. Bel Zeilschool de Helmstok

01729-8458 voor info en folder.
Te k. all round SURFPLANK
z.g.a.n. Te bevr. 045-
-215884.
Allround SURFPLANK en
pak m. vest en draagrek
auto, tel. 04406-12967.
Te k. WEEKENDKRUIZER
met trailer inter 570, 3 a 5
slaappl., wc en keuken, vr.
pr. ’ 6.000,- evt. b.b.motor,
10 pk ’ 2.000,- 04492-2700

Te k. compl. SURFUIT-
RUSTING Dufoursun, pr
’700,-. Tel. 04490-72242.
Te k. kajuit ZEILBOOT metnieuwe zeilen. Inl. 045-
-323259.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045--719966.

Caravans/tenten/boten
Fritz Berger Recreatie

het adres voor:
" 4001 artikelen voor camping, caravan en campeerauto.
* CampiStar voortenten voor caravan en campeerauto.

* FRANKIA caravans en campeerauto's.
Geopend: di. t/m vr. 09.30 tot 17.30, zat. 09.30 tot 16.00

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.

Adria
Caravan
Verhuur

bij de landelijke organisatie
met 33 officiële Adria

dealers.
Prijzen vanaf

’ 295,- p. week
Aan het eind van het
seizoen worden de

huurcaravans verkocht.
Huurders hebben eerste
keus en spec. kondities.

Informatie en prijzen krijgt u
bij de regionale Adria dealer.

U vindt hem in de Gouden
Gids of bij Adria Caravan

Promotie Nederland:
078-180100.

Stacaravans
nieuwe en gebruikte

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-64579.
Nieuw

Homecar
Caravans

Handelstr. 8 Nuth t.o.
Makro. Tel. 045-243323.

FRANKIA
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.
’12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia campeerauto's koop
en huur, huurpr. v.a ’850,-
-p. week. Fritz Berger recre-
atie, Rijksweg 21, Kessel-
Limburg. Tel. 04762-1465.

Adria, 5-pers.
i.z.g.st., nieuwe PVC-voor-
tent en stabilisator, bwj. '80,
vr.pr. ’ 7.000,-. Tel. 045-
-252823 na 18.00 uur. »

Te koop van part.
Alpenkreutzer

Senior
bwj. '80 i.z.g.st. met oploop-
rem, luifel, chem. toilet met
tent enz. Pr. ’ 1.500,-. Tel.

045-242771.
Chateau
en Home

caravans. Ook steeds inrui-
lers in voorraad.

Ralon Caravans
Brommelen 58A Geulle

043-645079
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Inkoop, verkoop, verhuur en
onderhoud van caravans;
Bartels Caravanning, Off.
Dealer van Caravelair, Spri-
te en Eccles caravans. Ook
plm. 50 gebruikte toercara-
vans in alle prijsklassen.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade. Tel. 04492-1870.
Donderdag koopavond.
Systermans KAMPEERAU-TOVERHUUR VW Joker teh. va. ’ 725,- p.wk, 9 pers.
VW reisbus ’ 700,- p.wk.
045-212146/04492-3311.
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-26qi.

"Deblde CARAVAN BV: Uw
dealer voor Wilk-Beyerland
en Award tour-caravans,
Walker vouwwagens, een
uitgebreide onderdelen- en
accessoiresshop. Dealer
van Lafuma campingmeu-
bel. Langs de Hey 7, Ind.
Park nrd. Sittard. Tel.
04490-13634. Donderdag
koopavond.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpenkreuzer.
Nieuwe kleurenkombinaties
in grijs en bruin. Nog enkele
modellen met voorjaarskor-
ting tot ’455,-. Caravans:
Burstner, Hobby, Knaus.
Nog enkele overjarige mo-
dellen met extra korting.
Voortenten: Brans, Gerjak,
Isabella, Trio, Walker. Te-
vens onderhoud, reparatie
en remmentest. Caravan-
Import Feyts, Hoofdstraat
84, Amstenrade. Tel.
04492-1860.
ECHTER Caravan Centrale.
Uw dealer voor Munsterland
caravans en Conway vouw-
wagens. Kwaliteit en exclu-
siviteit die betaalbaar is.
Kom vrijblijvend eens kijken.
Rijksweg Zuid 4, Echt. Tel.
04754-86097.
Camping Cars Ridderbeks
heeft de toonaangevende
vouwwagens van TOP-
KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,
snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-
vans: Grauau, Predom va.

’ 5995,- tevens reparatie,
verhuur en onderhoud. Lid
Bovag. Kom eens kijken op
ons nieuwe adres Prinsen-
baan 180 Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.04408-1251.
Tek. diverse CARAVANSo.
a. 5-pers. Kip, 6 en 3-pers.
Tabbert, 4-pers. Adria,Mauritspark 4, Geleen
04490-543Q2.
Te k. roei-motor BOOT,
event. met trailer, 2.75 mtr.
Tel na 17.30 04450-2127.
Te k. 6- 8 pers. BUNGA-
LOWTENT. Te bevr. 045-
-225454.
Te koop RUBBERBOOT
meastral 5 en buitenboord-
moter marinier 4 PK, IV*> jr
oud, vr.pr. ’ 1.995,.. Tolen-
hof 14, Brunssum, 045-
-223792_
Te k. CARAVAN merk Adria
bwj. '83 met kachel, ijskast
en voortent, 3 pers. Vrpr.
’5.500,-. 04499-1999.
KAMPEERAUTO te huur.
Tel. 04490-15864.
Te koop CARAVAN als
nieuw, geh. compl. met schr.garantie. Tel. 043-477671.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’ 1.000,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te koop MOTORJACHT 85
PK, diesel, 11x3. Inr. cam-
per of klein, boot mog. Tel.
04490-71925.
Te huur en te koop CAM-
PERS. Camperverhuur Jos
Erkens, Koolweg 11-13,
Elsloo. Tel. 04490-71925.
Te k. CAMPER Opel Blitz,
camper op kent. v. alle ge-
makk. voorz. Haesenstr. 18,
Schaesberg.

CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Te k. GRAN PARADISO
3.45 V, 1986, mcl. voort, en
div. extra's, als nieuw, tel.
04490-73100.
Te k. VOUWWAGEN Triga-
no i.g.st. pr. ’ 1.200,-. Tel.
045-458486. ,
Te k. ALPENKREUZER 82,
SR, slechts 5 maal gebruikt,
met div. ace. 04450-2420.
Te k. TENT 2 pers. Great
Adventure (tunnel) ’125,-.
045-752391.
CAMPER Chevey Van 20,
verh. dak, geh. inger., LPG,
6-cyl., APK 3-'9O, vr.pr.
’4.750,-. Tel. 045-318521.
Te k. KOFFERAANHANG
laadvermog. 375 kg merk
Westfalia z.g.a.n. 045-
-311486.
VOUWWAGEN Conway
Corniche, luxe uitvoering, i.
z.g.st. 045-420524. .
Te k. CARAVAN 3-4 pers.
nieuwe voort, pr.n.o.t.k. Tel.
045-419001. .
Te k. CAMPER 5 pers. Ha-
nomag vr.pr. ’ 5.250,-. Te k.
Camper Chevrolet '82 LPG,
vr.pr. ’ 9.500,-. 04493-3066
Te koop 4-pers. IT CARA-
VAN. Te bevr. Diddenstraat
4, Simpelveld.
Te k. CARAVAN merk Willy
met nieuwe voort., 3 a 4
pers., i.z.g.st., ’ 3.900,-.
Tel. 045-272202.
Weg. omst. hed. te k. Tour-
CARAVAN m. hobby 500,
bwj.'Bl, i.z.g.st. m. voort.,
koelkast, cv. Heereveldje
10, Übach o. Worms. Tel na
18 uur 045-311925.
BOTEN voor uw vakantie
meteen leverbaar! Veel
nieuwe boten en occasions
met motor en trailer staan
startklaar voor uw vakantie
bv. Broom Apollo, 4 m met
40 PK Evinrude, 500 kg He-
ku-trailer, afdek en acces-
soires, totaal nieuw, slechts
DM 14.900,-. Binnenborder
Renken 1700 CB met 128
PK OMC-Cobra slechts DM
27.900,-. Occasions al van-
af DM 5.900,- kompl. m.
motor en trailer. Voorjaars-
modellen van Metzeler en
Bombard rubberboten extra
goedkoop. Accessoires
vindt u bij ons in grote keuze
tegen fantastisch lage prij-
zen. Geopend v. ma. t/m vrij.
9.00-18.30 uur en zat. v.
10.00-14.00 uur. Sport-
Bootcenter Wohler, Borsig-
str. 5, D-5132 Übach-Pa-
lenberg. Tel. 09-49-
-245143663. Telefax 09-49-
-245146762.
Te k. 4-pers BUNGALOW-
TENT met vaste luifel, pr.
’250,-. Tel. 045-320841,
na 17.00 uur.
Te k. luxe TOURCARAVAN
Adria 4.65 m., met toilet-
ruimte, verwarming, koel-
kast en tv-antenne. Te bevr.
045-251172/045-225139,
na 19.00 uur. '
ALPENKREUZER Select
bwj. '85-'B6, grondzeil, luifel,
matten, kantelb., ’3.500,-,
na 17.00 U.Tel. 045-414501
Te koop ALPENKREUZER
Select, 3 jr. Tel. 045-217746

Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano, ’ 1.750,-. Magdale-
nastraat 14, Heerlerheide.
Te k. 6-pers. BUNGALOW-
TENT, 2 maal gebruikt,

’ 650,-045-313533.
Te k. SPEEDBOOT en trai-
ler geheel compl. ’ 2.500,-.
045-229071.
STACARAVAN 7.50 x 2.50,
compl. inger. i.pr.st. pr.n.o.t.
k. 04404-1317.
Caravan DE ROECK 3 a 4
pers, 440 kg., i.pr.st.j m.
voortent, ’ 3.000,-. 045-
-253855.
Te k. 4 pers. BUNGALOW-
TENT, 1 jr. oud, tent st. op.
Granaatstr. 3 Heerlen.
Te k. KAWASAKI Jet-ski en
Yamaha Jet-boat. Tel.
04754-85300/ 04749-1288.
Kip CARAVAN bwj. 79,
’3.500,-. Tel. 045-319837.
Te k. CARAVAN Kip Regen-
boog i.z.g.st. met PVC-
voort., kachel, koelk., en div.
extra's. Tel. 045-317041.
Te k. CARAVAN Kip 380 m.
kachel, koelk, voort, en res.
wiel, 4-pers. 600 kg. Tel.
04490-14296.
CARAVAN 4-pers voordelig
te koop. Tel. 045-251294.
Te huur gevr. of te koop s-
pers. TOURCARAVAN,
merk Hobby. 04742-2183.
Te k. VOUWWAGEN i.z.g.
st. Tel. 045-412045.
Te koop CARAVAN bwj. '80,
merk Knaus, 4.15 mtr. met
voort., i.z.g.st. P. de Hoogh-
str. 27, Sittard.
Te k. Pol. Tromp-KRUISER
6,40x2,35 m met o.a. onder-
w. toilet, 4 sl.pl. kookgel.
enz. B.b. motor Yamaha, 3
cyl. 40 pk, z.g.a.n. Tel.
04407-1624.
Te k. St. KAJUITBOOTJE
m. 10 pk. b.motor ’2.500,-.
Tel. 043-254514.
3 a 4 pers. TOUR-CARA-
VAN te k. dubb. begl., ijskast
en voortent. Vr.pr. ’ 1650,-.
Tel. 045-419917.
Tek. VOUWWAGEN La Bo-
hène m. alle toebeh. i.z.g.st.
’1.500,-. 045-254983.
te koop VOUWWAGEN
Every Man Tourist, 6-pers.,
bwj. '83, pr. ’ 2.900,-. Kerk-
raderweg 154, Heerlen.
Te k. open ZEILBOOT, type
Vaurien, plm. 4 m. lang.
met hulpmotor. Pr. ’ 1.900,-
Tel. 045-214926.
Te k. CARAVAN Bergland,
bwj.'Bl, 5 pers., i.z.g.st. Tel.
045-225821.
Snijders watersport: speed-
boten, waterscooters, KA-
NO'S, zeilbootpol. GR. BM
16 m2, m. trailer. Korvetweg
14 Beatrixh. Mstr. Tel. 043-
-633034/214652. Rep. ond.
service motoren water-ski's.
Te k. 4-pers. BUNGALOW-
TENT ’350,-. Te bevr.
04405-1917.
Te k. TOURCARAVAN 4-
pers. en voort, ’ 650,-, 3pers. en voort, en koelk.
’1.750,-, Plein 12, Merkel
beek.

Te k VOUWKAMPEERWA-
GEN merk Trigano. Vr.pr.
’1.250,-. Tel. 045-220107.

België

Verwarmd Zwem- en peuterbad
Strand en groot sportveld, Jeu de boule, visvijver, gezellige

kantine, modern sanitair. Het gehele jaar geopend.

camping 'De Slerrcgraof
Paalsteenln. 90, B-3761 Neerharen-Lanaken.

Tel. 0932-11721686
5 km. van MAASTRICHT.

Zomervakantie? 4 pers.
app. te h. aan ZEEDIJK
Nieuwpoort. Tel. 04406-
-41748/043-213542.
CHALET in Lanaken (B) te
h. of te k., veel accomodatie
voor kinderen op Camping
San Lanaco. 04490-24024.
Mooi weekendhuisje te ZU-
TENDAAL (B) 1000 m2
grond ’19.500,-. 04490-
-75542.

Weg. omst.hed. te koop
VAKANTIEHUISJE (B)
’12.500,-. Tel. 045-351713
b.g.g. 043-213539.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Luxemburg
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Duitsland

Pension Tanne D5545 Auw-Prüm
Tel. 09-4965525237. Duits/Belgiëschnatuurpark.

Mooie wandelpaden, stuwmeer/vismogel., ligweiden, park
bij huis, goede keuken, halfpens. 29 DM, volpens. 33,- DM.
EIFEL/Moesel/Saarland te
h.
luxe 6-pers. stacaravans d/
wc/tv op vakantieparken juli/
aug vrij, mei ’ 350,- p.w.
Lang weekend/midweek

’ 198, -. 3 wk juni/sept.

’ 795,-. 24. 6./87. ’ 845,- 1.
7/15.7 ’998,-. Herfstvak.

’ 375,-p.w. Keyman Reizen
RhenenoB376-14121/14130

Ferien i. Deutschland im
Naturpark Südeifel,
deutsch-luxemb. Grenze,
waldreiche Gegend, schone
Wanderwege, Liegewiesen,
Reit- u.' Angelmöglichk.,
mod. Zim. m. Dusche/WC,
Etagenbad, 1 Woche HP
DM 196,-bis DM 231,-Wal-
lesch-Theis, D-5529
Uebereisenbach. Tel.
09-49-6524-822.

Gezellig fam. pension, kind
vriendelijk, mod. kamers,
gedeelt. m. douche en bal-
kon. Folders, overnachting
met ontbijt DM 20 tot 25.

'■ Half- en volpension mog.
Haus MARIENFELS, Berg-
str. 17, 5372 Gemünd/Eifel.
Willy Ludwig, tel. 09-49-
-2444-2805.. WALDHOF/ Falkenstein
(buurt Vianden) vak.huis 1-6.
pers. (75 m2) gezell. inger.,
uitz. op Ourtal. P. wk. 500
DM, ml. 0949-221-881914.

Frankrijk

Speciale prijs
(1/7-15/7) ook daarna nog

1 vrij. Goede vakantiewon.
Sèjour en France. Tel.

08854-1363/085-257366.

Oostenrijk
Vakantie Am Buchegghof,
bij fam. Buchegger, Abtenau
Oostenrijk. Tel. 09-43-
-62432583 of in1.045-459167
Voor uw zomervakantie zeer
comfortabele en voordelige
VAKANTIEWONINGEN in
Vorarlberg en Tirol. Voor
2-8 personen in boerderij of
chalet. Tel. 05910-22293.
KAPRUN: Een vakantie op
hoog niveau; 4 a 5 pers. luxe
appartement te huur. Info
en/of boekingen. 04490-
-79120 of 04493-2829.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Luxe VAKANTIE-APP. v. 4
pers. in Sulzberg - Bregen-
zerwald (Oost.) op 1000 m.
hoogte. Mooi uitzicht. Aanw.
TV, bad, balkon, ligweide.
Rust. ligging. Inl. Fam.
Vogel, Kirchdorf 7, 6933 Do-
ren Austria. Tel. 09-435516-
-2007.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Diversen

leer nu zwemmen in 2 of 5 dagen!
Zwemschool Pierre Zenden, Maastricht, 043-212211

Ver of dichtbij
het is enerlij

U komt er gauw met 4 of 5.
Huur, niet duur een auto bij

Bastiaans Heerlen.
8e1... 045-724141

Div. Binnenland
Te huur van 17-06 tm 15-07
appartement te SCHEVE-
NINGEN vlak bij strand, pr.
’BOO,- mcl. Info 070-
-453322.

Div. Buitenland
Chalets, App., Stacar. in Vo-
gezen, Jura, Alpen en langs
de westkust. Wegens annu-
lering in het Loire-gebied
bungalow 5 pers. 1 tot 15-7

’ 740,-p.w. Woning 8 pers.
29-7 tot 12-8 ’7OO,- p.w.
De ZWALUW. Tel. 04927-
-64457.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 et/min

Allleen voor de echte genieter...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 cent p/m
Ben je in v00r... n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01

Club 2000 Geleen
Altijd goed, nieuwe meisjes aanwezig.

Shirly - Elvita - Monique - Marion - Linda - Marita - Yvonne- Brigitte Alies - Eva - Sonja.
Ook open op zaterdag en zondag van 14.00 - 24.00 uur.

Maandag t/m vrijdag 11.00 - 24.00 uur.
Club 2000, Rijksweg Noord 22A

Geleen. Tel. 04490-42315.
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel

Tel. 045-311895
Jorimo pret per post

Videokatalogus ’ 14,50
( plm. 850 kleuren foto's)

Bladen katalogus ’ 13,50
(plm. 500 kleuren foto's)

Lingeriekatalogus ’ 12,50
Lederkatalogus ’ 16,50
Stuur een cheque of stort op giro 5813102 of bank
1724.89784 t.n.v. Jorimo Postorders, Postbus 2738, 6401

DE Heerlen, (s.v.p. adres insluiten)

Best in Townü
Boys voor heren, privé en

escort, 040-517097.

Love Buro
voor uw brood nodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m. ,

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08

Zevende Hemel
gratis surprisepakket

06-320.320.07
Relax-Line

Betty ■*" Gratis foto's
06-320.320.06

* * *

!!! Live !!!
Sex Relax Box

Met zn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

ALS TELESERVICE
'NSEXBOX BEGINT,
IST NATUURLIJK

WEL METEEN
DE BESTE SEXBOX!
SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén debeste sexbox met
meisjes van deSex'o'Foon als

operators. En iedere donderdag
van 16.00- 20.00 uur porno-ster

Diana deKoning als
gast-operator!

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

320.01 Sex'o'Foon
320.02 ....Xaviera Hollander
320.03 Cora& Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre Livesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
328.30 Casanova
321.25 ... Vrouw belt Vrouw
321.77 Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 ... Mimi Kok 65+Sex
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster
321.17 Seventeen
321.61 Chick
330.63 Chick Contact

NIEUWEPORNO-LIJNEN
321.05 ... Sex Contact Club
321.50 Diana deKoning
325.51 José«.Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80 Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX&-DATING
321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
320.11 Dolf Brouwers
321.02 Spaan & Vermeegen

NIEUW:
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Metéén de beste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators.

HARRY'SGAY BOX
06-320.330.11

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

330.33 Gay Box Adam
330.44 . Gay Box Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

330.20 .... Party-Line Adam
330.30 Party-Line Den Haag
330.40 ... Party-Line R'dam
330.50 .. Party-Line Utrecht

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

" "Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p m

" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ o^so p/m
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 Ct p.m.)

Ik zit nog vol
verrassingen...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Bisex vrouwtjes

2 kanjers tegelijk
maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

Man
Connection
06-320.324.14
Men meet Men 50 ct.p.m.

llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m
06-320.330.60
llona's live-box

Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 cm

06-320.330.60
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Zoek je 'n lekker ding?
sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!

(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55
Voor paren, bi, sm & trio

Sex-Oproep-Lijn
06-320.325.80

Relax-afspraken met lekke-
re dames: Tippelbox. 50cpm
06-320.326.66

op zoek naar 'n lekkere gay?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50cfmin)

Tippellijn
06-320.330.66-50cm zoek
ze uit die meisjes van plezier

Gay-Bizar-Live
06-320.330.88 (50ct/m)

Live: homo-sex-interviews

Waterloo
Kasteel Waterloo ied. woe;
groepssexparty v. heren-

dames en paren. led. vrijd;
parenparty met SM. led. zat;
parenparty, 1e maandag v/d

mnd; nudistenparty. Info;
04704-3030.

Thai-Prive
voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage.
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Wil je vreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16- 50 cpm
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't belang-

rijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20, 50 c p/m
met zn tienen 01-apartü

St. Tropez Bar
Ouderwets gezellig.

ledere dag geopend ook op
zond. van 21-5 uur.
Putstr. 40 Sittard

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur
045-215113

De
Hooibergbox

duik er in en grijp een lekke-
re meid. Live sex!! Genot

gegarandeerd!!
06-320.323.53 50 cpm. -

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Haar
Sexervaring

in de trein hoor je op 06-
-320.323.55. Jou treinsex-
verhaal beken je op 010-- ,:
De Pretbox

lekker 10l maken! 06

320.325.44
leuk kletsen 50 cpm.

Krachtpatsers gevraagd -voor meiden met grote wen-
sen en grote ? 06-

-320.323.54 De
Hunkerbunker

50 cpm.

De Sabbelbox:
live sex met een kanjer,

geen chaos geen bandjes
wel meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm. ,
Inwijding!

Jiva's oosterse sexlessen _
06-320.323.51

Heden les 16, 50 cpm

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

Club Doma-SM
Clubavond hoogtepunten!.

06-320.323.50
Training Titia dl. 8, 50 cpm.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 U.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Video-sex-club
Frimousses. Open dag v.
11-2 uur. Zond.v. 14-2 uur_
Kl. Gracht 10, Maastricht.

Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uuf.
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.
Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes m Club

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma^za. v. 11-23 u. Zond. v. 14-
-21 u. Industnestr. 13, Kerk:
rade-W. Tel. 045-423634.

Op de

Orgie Box
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch deOrgie
Box. Zo vindt ]e die partner.
06-320.324.40 (50 et p,m)'

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten...

Misschien over een lekker-
soort huiswerk en het adres
06-320.322.22 (50 et p m)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.80 (50 et p/m)'

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
Ma. t m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Pnve-taxi
aanwez. 045-425100.

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

fineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een gezellig stel
06-320.326.27 (50 et p/m)

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart

Wip-ln box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m);

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50ct p/m.)

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen. '06-320.324.30 (50 et p/m)

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10
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1 Kontakten Kiubs
''■
Ontkoppelen, emigreren,

bntkroesen, oké!! maar datI accent blijft!! Zeker bij
intieme geluiden!!

Zoenbabwe
;06-320.325.22 - 50 et p/m
Cn op dat verlaten fabrieks-
terrein werd ik erin geluisd...
" uit alle hoeken kwamen
* mannen tevoorschijn....
-06-320.325.33 - 50 et p/m
" Beurtlijn

Voor sexgesprekken
op niveau!!:; 06-320.325.14
50 et p.m.

Alle mag! elke term
met zn tienen

i' of 'n apart lijntje!
Toen ik 'n trekje van die

sigaret had genomen begon
ik mij licht in 't hoofd te

voelen..en toen ohohohoohI 06-320.320.13, 50 et pm
j Callcutta

Weiger te bellen!!
06-320.322.77

i als u niet beschikt over

stalen
'. zenuwen en/of spieren!
* Sex.

Erotel 06
320.320.20
U, U, jij en jullieweten het

; wel. 50 ct.p.m.

Nieuw escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
v.a. ’ 100,-all in

06521-27896
* Opgelet!
" Daar waar de meisjes zijn.

045-721759.
j

3 sexy meisjes bij
Yvonne

045-425100Kerkrade
I

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Gulpen/

Ingber. Dagel. geop. van
11.00-02.00 u. Ookzaterd.
en zond. Tel. 04450-3290.
Rijksweg Maastricht-Vaals

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts

(boerderij nr. 73). Mooie
meisjes verwachten U.

Een meesteres uit de tropen
Donker en dreigend eist zij

totale
Onderwerping
Boeiend en opzwepend

06-320.323.85 (50 ct.p.m.)
Wij hebben ook

lentekriebels

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.
Nombre Hombre

Nederlands
Sexlijn-

kampioenü
Altijd nieuwe gastvrouwen!

alle soorten en maten!
Speciaaltje van-vandaag:

dom blondje, 22 jaar, goed
gevormd!!: 06-320.320.23 - 50 et p/m

Privé en escort
045-220866

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

Nieuw
Silvia, Elly, Yvonne, Gaby.

"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal.

32(M27»27
live-live-live-live

- sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
; live-live-live-live

■ *Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert,BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m.

| 06-320.330.70
sweet-lips

50 et/min 0 sex

: 320.320.50
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

;06-320.320.66 ( 50 et. p.m.).

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

! 320.320.14
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

: 50 et. p.m.

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

-320.321.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

06-06-06-06
320.320.05...P0ur toi
320.320.28... Lesbi

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30...Heat line
320.324.00....Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02...Potten

320.324.03.. ..Live
320.324.05....Live hot

320.325.02...Heet
320.325.03....Macaber

50 et. p.m. Pb 157, Z'voort.

(Huis)dieren

Vele soorten jonge RAS-
HONDJES en leuke bas-
taardjes. Ook alle honden-

| artikelen. Lochterweg 8, Bu-,' del-Schoot (bij Weert). Tel.
-04958-1851, dinsdags ge-
i sloten.

' POESJES af te halen, 7
weken oud. Tel. 045--; 753398.
Te k. jongeKONIJNEN. Tel.

■045-216076.
Te k. Perzische POESJES.
Tel. 045-460977.
Te k. bruin DWERGPOE-

3DELTJE, ontw. en geënt.
jTel. 04754-86977.
*Te koop nest HEIDEWACH-
*TELS. Tel. 04743-2303.
Te k. 3-jange RUIN 1.68 hg.

■"Ook ruilen. 045-455030.
; Jonge KATTEN af te halen
■ (ingeënt) Tel. 04405-2273.

Te k. TATRA Puppies met
"Stamboom. Tel. 045-256552
'Te k. GROENENDAELER-
JPUPS uit kamp. afst., vader
«ned. kamp. en resv. wereld-
;kamp. Tel. 045-312189.
«Te k. KONIJNEN, Vlaamse
.reuzen, jong, halfw., volw.
Grt. Stegel 27, Eygelshoven

;Tel. 045-352256.
'Kennel Von Frenly Stolz
"heeft nog enkele prachtige

' Duitse HERDERPUPS te k.
iVader Olf von Heidetal, SCH

3. FH, afk. uit DDR, moederJ Kissy Von Haus Sevens.
Gefokt op karakter. Keer-

' weg 87, Heerlerbaan.
jJonge POESJES gratis af te

* halen 045-225433.
*77.«Weg gevlogen 25 mei, om-
■jgev. Overhoven, donkerkl.
'KANARIE met witte vlek op
borst en witte pennen in

.'staart. Tel. 04490-10740.
■Te k. BOUVIER teef, 14
mnd oud goedw. lief v. kind.

*Eys*rw. 3, Trintelen/ Eys.

Dierenhotel
Den Dekker

Het gehele jaar geopend,
het vacantieadres voor alle

huisdieren. Ook voor
paarden of paardeboxen te
huur. Sittarderweg 5, Bom.

Tel. 04498-57944.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te k. Duitse HERDER pups
7 wk oud, geënt en ontw., z.
stamb., pr. ’225,-. Tel.
045-324070.
Jonge KATTEN gratis af te
halen. Enkele weken oud.
Tel. 045-719647.
Te koop HONDE-AAN-
HANGWAGEN, 2-delig, pr.

’ 500,-. Tel. 04454-3634.
Te koop nest Duitse HER-
DERS, ouders aanw., getat.
en geënt, zeer groot ras.
Tel. 045-222353.
Te k. koppel BOA constric-
tors leeft. 3 jr. roodstaart
Boa 2 korenslangen. Tel.
045-211225.
Te k. TUIMELAARS die tui-
melen. Tel. 04492-4316.
Te k. DWERGSCHNAU-
ZERS moeder en pups,
teefjes, m. stamb., ontw.
Tel. 04920-50323.
Te k. nest MALTHEZERS.
Tel. 04743-2303.
Te k. Duitse st. langh. PUPS
5 bont 5 bruin met stam-
boom ontw. en ingeend geb.
7.3.'89, tel. 04490-36929.
Te koop ROTTWEILER-
PUPS m. stamb., HD-vrij.
Kasperenstr. 25, Kerkrade.
045-419477.
Te koop zeer mooie Fjord of
Haflinger, betuigd en bere-
den, zeer braaf. Tel. 045-
-317474 r

Kennel van "Schutterspark
t.k. Mechelse HERDER
pups 7 wk. prima afst. inge-
ënt en ontwormt, eerlijk voor
kinderen. J. v. Bree Eindstr
25, Brunssum. 045-270066.
PITBULLPUPS ingeënt,
ontw., gezondh. verklaring
van dierenarts, U.S.A.
stamb., ouders aanw. Tel.
073-417930.
Te k. pups ROTTWEILER
teef. Vr.pr. ’350,-. Carol
Smulderssngl. 88 M'tricht.
(Caberg).
Te k. YORKSHIRTER-
RIERS. Tel. 045-259699.
Jonge KONIJNEN te koop.
Tel. 045-412852.
Te k. Duitse HERDER 14
mnd. oud, teef, ’ 300,-. Tel.
045-353213.
Te k. kruising Mechelse
HERDER, reu, 3 jr. oud, eert
lof, 408 ptn., geschikt voor
bewaking. Tel. 045-270066.
Te k. SCHAPEN met lam-
meren. Tel. 045-270359.
Te koop bruin recreatie
PAARD, hoog 170 cm, oud
4 jaar, geen tel. prijsopg.
Beekstraat 4, Valkenbjjrg.
Tel. 04404-1991.
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413.
Te k.AQUARIUM mt.1.50x
45x50, alle toebeh. ’ 450,-,
tel. 045-723398.
Grote sortering VIJVERVIS-
SEN en planten, o.a. koikar-
pers, goudkarpers tot 60 cm,
chubunkins, div. goudvissen
zeelten, goudwindes 7-10
cm, 10 st. nu ’ 10,-. Dieren-
speciaalzaak Jos Leblanc.
Tel. 045-212876.
Te k. jonge PITTBULLS
’400,-. Tel. 04750-20124.
Roermond.

Handtamme BABY-BEO'S .
te k. moeten nog met de
hand gevoerd worden. Vo- i
gel- en dierenspec. zaak
John Essers, J. v. Vondelstr.
25, MolenbergTHeerlen. j
GEHOORZAAMHEIDS- 'CURSUS alle soorten hon- i
den. Torenstr. 38 Lange- :
berg-Brunssum. ]
Te koop gevr. PAPE- i
GAAIEN voor kweek, mr. op |
tamme goed sprekende ook i
mogelijk. Tel. 043-214305. i
BOUMERHONDJES Yorks 'en Foxterriers teckeltjes dw. 'poedels Walem 11a, Schin i
op Geul 04459-1237. :
Weg. omst. hed. gratis af te 'halen. ROODSTAARTPA- 'PEGAAI met kooi. Hoefstr. '56, Kerkrade. Tel. 459209. \
VOGELS ruim 100 soorten (
o.a. baby-beo's handvoeren
nu ’ 195,-, tapuiten, lijsters,
nachtegalen, vliegenvan- ;
gers, gouldamadines, chin.
groenlingen enz. Dieren-
speciaalzaak Jos Leblanc
Heisterberg 21, Hoensbroek
Tel. 045-212876.
LABRADOR Retrieverpups ,
m. stamboom en gezond-
heidsgarantie, uit HD vrije
ouders. Tel. 04135-1931.
Te k. jonge TEKKELS, zui-
ver ras, ingeënt en ont-
wormd, tel. 04406-16076.
Engels volbloed MERRIE
schimmel 4 jr., zeer braaf.
Dressuurmatig ingereden,
045-320612 Dhr. Posma.
Te koop jonge KONIJNEN. ;
Colmont 21, Übachsberg. i—Bloem & Plant
Te k. CACTUSSEN, ook 'bloeiende! Zondag 28 mei 'van 10.00-17.00 uur bij F. ,
Supplie, Weg Langs Het \(Oude) Kerkhof 1 Roermond

In en om de tuin

Tuinmaterialen
Tegels en klinkers voor terras en oprit, tuinhuisjes en

tuinhout, vijvers, sierkeien, vazen en potten.
Bezoek onze showterreinen.

Arnold Opreij
Heerlen, Heerlerbaan 275.

Maastricht Beatrixhaven.

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,60 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,80 per stuk,
tuinband 15X5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 ltr. ’ 3,20, koernest zak 25 ltr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW.
Ook tuinverlichting, vijvers en pompen.

Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij Herschi)
Tel. 045-213877.

DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.
Luxe open TUINHUISJE te
k. (geen berging), 8-hoekig
model, doorsnede ca. 3 m,
volledig demontabel en on-
derhoudsvrij, materiaal alu-
minium, plexiglas en kunst-
stof, pr.n.o.t.k. Vinkerstr. 19,
Kerkrade.

(TUIN)HOUT, blokhutten, )
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig <hoge druk geïmpregneerd, 'thuis bez. Impreg, In de Cra- "mer 104, Hrl. 751687. 'DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 ltr.
per uur, ’ 198,-. Jo Knops,
Rijksweg Zd 195, Sittard.
Tel. 04490-12718.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178

Opleidingen
DROGISTENOPLEIDING,
start in sept., 1 avond p.wk
1 en 2 jarig, vraag brochure
bij: Opleiding Examen Dro
gist, 058-132370/05199
784 of postbus 3028, 8901
DA Leeuwarden.

BIJLES Ned., moderne en
klassieke talen door ervaren

i docent. 045-317161.- CURSUS; Eerste Hulp met
I kruiden en reflexmassage.

Tel. 043-435200.

Huwelijk/Kennismaking
Zoekt u 'n reisgenoot, part-
ner of (pen)vriend(in)? Gra-
tis folder: INTERCOMPAS,
Postbus 15, Eindhoven.
Kontaktblad kost ’ 7,-.
ledere vrijdag, zaterdag en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
Alleenst. heer, 51 jr., 1.72,
slank, HBO-nivo, zeer brede
interesse, z.s.k.m. aantrek-
kelijke, slanke DAME tot ca.
45 jr., hartelijk, gevoelig, be-
trouwbaar. Buitenl. her-
komst, bruine of zwarte
huidskleur ook welkom. Br.
m. foto's op crew. ret. onder
nr. B-0848, Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen
Welke jonge, slanke vrouw
zou een nieuw begin willen
maken met een 40-jarige
zakenman. Hou jij ook van
gezelligheid thuis, water-
sport, veel reizen en lekker
eten? Schrijf dan een korte
brief met foto, of stuur alleen
de foto met je naam en a-
dres, of tel.nr. erachterop.
Br.o.nr. B-0850, LD Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Leuke jongen (29) wil graag
kennismak. met rustige
jongen tot 25 jr., die net als
ik denkt bis. te zijn. op de 1e
pl.vriendsch. en om samen
te praten. Alle ser. br. m. f.
worden 100% discr. beantw.
8r.0.nr.80854, L.D. Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Zoek (t) u/jij een vriend(in)?
Word(t) lid van de Christe-
lijke KORRESPONDENTIE
Klub. Voor meer informatie:
Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.

J.Man 36 jr. gescheiden,
zoekt 'n leuke spontane
VROUW (gesch. g. bezw.)
tussen 30-40 jaar. zo mogl.
geen kind., om samen nog
wat van het leven te maken.
Houd van muziek, zeilen,
surfen en ben in bez. van
auto. Br.m. foto o.crew. ret.
o.nr. 80860, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Ook ALLEENSTAANDE
mensen met HBO/MBO op-
leiding houden van gezellig-
heid, mooie muziek en
dansen. We zijn: Elke 2e en
4e donderdag v.d. maand in
"Chalet-Treebeek" en elke
1e en 3e zaterdag in "de
Fontein-Heerlen". Onze
leeftijd ligt tussen 35 en 45
jaar. Tot dan....!
Zaterdag en Zondag bal
voor ALLEENSTAANDEN.
Café Metropole aan de
Rijksweg te Beek. Tot ziens.
Vrouw 45 jr. zkt nette
VRIENDIN om samen uit te
gaan en iets te ondernemen.
Br.o.nr. B-0886 LD postbus
3100 6401 DP Heerlen.
Zakenman 45 jr. goed uiter-
lijk, uit de omg. Sittard, zoekt
jonge VROUW tot 35 jaar

i voor L.A.T.-relatie. Br.o.nr.; B-0890 LD, postbus 3100,
i 6401 DP Heerlen.

ALLEENSTAANDEN:
Werkgroep 't Guliks-Hoes,
Hoek Agricolastraat-Opho-

-1 ven 1, Sittard, organiseert
iedere zondag een dans- en
contactavond. Bewijs verpl.
Inl. 04490-47962.

Zaterdag 27 mei dansavond
v. ALLEENSTAANDEN in
café The Corner, Sittarder-
wg 114 Heerlen Aanv. 20.30
u. Bew. Verpl. Het Bestuur.
Dame vraagt een vrl. BRID-
GEPARTNER 70-plus. Br.
o. nr. B-0899 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
SI. weduwe, zk. mil. zou gr.
die ene MAN I. kennen 60-
-plus, I. dan 1.75 waarm. zij
e. ser. rel. kan opbouw. Br.
o.nr. B-0902 LD, Pb. 3100,
6401 DP Hrln.
Sport, weduwnaar met 2
oudere kinderen zkt. leuke
sport. VROUW tussen 25-
-35 jr. zonder kinderen voor
mee op vakantie te gaan,
wat kan uitgroeien tot een
vaste relatie. Br.m.foto, brie-
ven worden discreet behan-
deld. Br.o.nr. B-0907, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nette wed. 68 jr. zkt eerlijke
nette MAN v. vriendsch. 70-
-75 jr. geen bartype, m. auto.
Br. liefst m. foto op crew. re-
tour o.nr B-0908 Limburgs
Dagblad postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Ser. alleenw. vrouw 62 jr. I.
1.65, kl. hondje z.k.m. al-
leenst. HEER. Alleen ser.
gegad. v. 'n goed gesprek
wand. winkelen en vriend-
sch. om eenz. op te lossen.
Br.o.nr. B-0910, LD Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Nette aanz. en goed voork.
HEER plm. 70, weduwn.,
zeer goed kar., eerlijk en be-
trouwb., geen uitgaanstype,
hobby's: wandelen, sport en
muziek, zkt. een besl. goed
spontane kar. volle goed uit-
ziende wed., lft. 63-68 jr.
voor liefdevolle echte vrien-
sch. Br.m.foto o.crew. ret. o.
nr. B-0931 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen

J.man 29 jr. zkt ser. kennis-
m. m. j. VROUW, kind geen
bewz. br.m. foto op crew. ret
Br.o.nr. B-0864, LD Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
J. VROUW 27 jr. zkt. leuke
vlotte aardige j. man van 29
tot 35 jr. met v. werk. Hob-
by's: verschillend, Ifst. geen
bartype. Br. sturen; Postbus
501,6460 AM, Kerkrade.
Ser. n. j.man. 27 jr. gesch. 1
k. z.k.m. MEISJE/j.vr. i.b.v.
auto, vaste baan m. won. Br.
o.nr. B-0669 Limburgs Dag-
blad, postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Man. weduwn. 65 jr. zoekt
VRIENDIN 58-68 jr. om een
goede relatie mee op te
bouwen, sport, type, slank,
danst graag, gesch. of kl.
geen bezwaar. Br.o.nr.
B-0870 LD Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
VROUW midd. leeft, zkt
kennism. m. man 50-65 jr.,
lengte min. 1.80 m., br. liefst
met telef.nr. Br.o.nr.
B-0914, Limburgs Dagblad,
PB 3100, 6401 DP Heerlen.
J. Man 29 jr. sportief, vast
werk zkt serieus meisje of
jonge vrouw voor een vaste
rel. kind geen bezw. Br. m.
pasfoto worden beantw. Br.
o.nr. B-0915, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
JONGEMAN 25 jr. met vas-
te baan, zkm. met meisje of
jongevrouw. Br. met foto op
crew. ret. o.nr. B-0918, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
R.K. Wed. 66 jr. 1,73 mtr.
volsl. houdt v. huis. gezellig-
h. en wandelen. Fin. onafh.
zou gr. kennism. m. nette
heer. Br. gr. m. foto worden
Beant. Br.o.nr. B-0919 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

1

Erkende Huwelijksbureaus
Nieuw in Limburg !

Het Partnerplan
van Stichting Interßelatie biedt u een grote kans van

slagen bij het vinden van een partner
' PERSONNLUKE BEMIDDELING * PARTNERKRANT

" ONTMOETINGSAVONDEN " EVENEMENTEN
* REISPROGRAMMA * CURSUSSEN

Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met
een van onze 85 consulentes. In uw omgeving:

Heerlen/Kerkrade: Mevr. Visschers: 045-442873
Maastricht: Mevr. van Vliet: 043-624795

Geleen: Mevr. van Hoogdalem: 04490-54056:
Roermond: Mevr. Slabbers: 04750-34511

Regiokantoor Limburg: 045-753178
Landelijk infonummer van 10.00-21.00 uur: 01807-10108

7 dagen per week. Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Interßelatie
Woont u in Limburg?

en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u een grote kans van slagen. Wilt U meer
weten over de unieke werkwijze? U kunt geheel vrijblijvend

bellen met onze medewerkster in uw omgeving
(ook 's avonds weekend).

Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort: 045-740730.
Heerlen e.o. mevr. Willemse: 045-215481.
Maastricht, mevr. Savelberg: 043-612291.
Roermond, mevr. Cremer: 04750-10554.

Roermond e.o. mevr. van Asten: 04759-2184.
Weert, mevr. Janssen: 04950-36337.

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van W.V.C.

Ik bedoel maar
waarom zou je wachten tot je toevallig iemand tegen komt.
Tenslotte weet je dat bij Stichting Mens en Relatie het
grootste doel van de ingeschrevenen binnen een jaar een
levenspartner vinden. 045-726539 (mevr. Luchtman),
Postbus 5050, 6401 GB Heerlen. Gratis brochure op aan-
vraag. Stichting Mens en Relatie ie erkend RvT.

Mode Totaal

Winkelcentrum

Point
"Gezellige en vrunjtlikke luuj"!

(Mary oet Göttekoave)

Nieuw
Grinns spijkerbroeken

Dames- en heren
Vertegenwoordigersbezoek

Tel. 04490-18317.
Stoffenzaak TUMMERS,
excl. Bruidsstoffen en
damesstoffen. Enorme
keuze. Kerkstr. 302 Bruns-
sum. Tel. 045-272677.

Op zoek naar ZOMERKLE-
DING? Winkel van Sinkel,
Akerstraat 76, Heerlen.

Jassen, blouses, schoenen
voor 'n PRIKKIE? Winkel
van Sinkel, Akerstr. 76, Hrl.
Te koop prachtig mooie
BRUIDSJURK, Spaans mo-
del ’500,-. Na 1800 uur.
045-258746.
Te k. BRUIDSJURK Grieks
model, mt. 36, mcl. haarac-
cessoire. Tel. 045-751739.
Excl. Second-hand
DAMESKLEDING. Ook
Haute Couture. Topmerken
o.a. Iceberg, Krizia en vele
andere. Inl. 045-454231.

Baby en Kleuter

U zoekt opvang voor uw kind?
Gastoudercentale Humanitas

kan U daarbij helpen. Ook als u op onregelmatige tijden
werkt of studeert. De centrale bemiddelt in Landgraaf,
Kerkrade, Brunssum en Heerlen tussen ouders die opvang
zoeken voor hun kind en gastouders die bij hen thuis tegen
vergoeding opvang aanbieden. Info: ma - wo - do tussen

9.00 en 11.00 uur. Tel. 045-715088.
Te k. aparte KINDER-
WAGEN 2 in 1 m. toebeh.
Pr.n.o.t.k. 045-319607.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman

H. Dreessen
Dakbedekkingsbedrijf

10 jaar schriftelijk garantie.
Lambertusstr. 29, Brunssum

Tel. 045-253532
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

Oprit- en erfverharding.
Gratis prijsopgave. P. Zwei-
phenning STRATENMA-
KERSBEDRIJF. Tel. 04492-
-5316, b.g.g. 04493-1038.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
vrijblijvende prijsopgave,
tuinaanleg, tel. 045-423699.
Dakdekkersbedrijf M. HAAS
uw vertrouwde adres voor al
uw dakwerkzaamheden.
Tel. 045-451862.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen mei
gar. Bel-045-418820.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Brügmann kunststof RA-
MEN schüco all. deuren,
gratis offerte. Metalaabouw
Ditrich, 090-49243171778.
Kontaknr. Ned. 045-270188

TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Wonen Totaal

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIEF adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Nieuw in ons assortiment
Aqualuxe WATERMA-
TRASSEN. Door de vaste
rand aan de zijkantenkunt U
gemakkelijk in en uit Uw wa-
terbed komen. Kom en
overtuig u zelf. Beddenspe-
cialist Howa, M. Snijders,
Nieuwstr. 12-14,. Hoens-
broek. Tel. 212900.
Te koop BANKSTEL 3-1-1,
’400,-. Tel. 045-210267,
na 17.00 uur.
Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eiken kast te koop.
Tel. 045-310706.
Te k. compl. SLAAPKAMER
(4 drs. kast en dressoir) go-
tisch. 04405-2536/ 1697.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
hoogte 2.10 m. breedte 2.90
m. pr, ’ 350,-. Aldenhofstr.
33, Neerbeek.
Te k. 2 pers. houten BED
120 x 180 mcl. binnenve-

ringmatr. nachtk., tafeltje en■ 2 stoelen ’350,- 045-
-752391, Florinstraat 5 Voe-

' rendaal.
Te k. prachtige Castle eeth.,
mass. eiken; ronde tafel op
1 poot, uittrekb. m. 4 stoel,
(rieten zit) lets moois kostpr.
’4.900,- vr.pr. ’ 1.900,-; bij
zetst. (noten m. rieten ronde
rug) ’ 250,-; 6-arms ko-
peren hanglamp ’ 75,-; ant.
kralen hanglamp ’175,-.
Tel. 04490-49996.
Te k. donker bruin leren
CHESTERFIELD bank en
een Chesterfield leren club,

| een stoffen club, noten hou-

' ten salontafel, donker bruine. overgordijnen. 045-420094.
!Te k. eiken HOEK-VITRI-

NEKAST. Tel. 045-721352.
Te k. WOONKAMERTAFEL
en 4 stoelen t.e.a.b. tev.; zwart lederen bankst. 4enl
enl t.e.a.b., te bevr. tel.. 045-443772 na 14.00 uur.

1Barok leren BANKSTEL,
mechelse buffetkast te k.

| Tel. 045-353648.
Te k. compl. oma SLAAP-. KAMER m. nw. matr., vr.pr.

’ 600,-. en eik. eeth. m. ho-. ge rug ’ 300,- 04490-44327

IJSKAST ’95,-; gasfornuis

’ 95,-; camping koelkast
’150,-; koelkast-diepvries
combinatie (nieuw) ’ 450,-.
045-725595.
SLAAPKAMER wit ’375,-;
leefhoek modern ’ 350,-;
bankstel eik. ’ 275,-; eet-
hoek ’ 150,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek
O.K. Hal. Deze week: bijz.
mooie Windsor eethoek

’ 395,-; modern bankstel
comfort, hoog model, zeer
apart, oliefantgrijs ’ 695,-;
Pr. eiken bankstellen al v.a.
’295,-; moderne witte eet-
hoek, geen gammel prulle-
werk maar! robuust en de-
gelijk ’ 595,-; idem grenen
eethrjek (die moet U zien)

’ 795,-; eiken buffet met
kussendeuren plm. 160 br.
'n juweeltje ’495,-; eiken
wandmeubels werkelijk
klasse ’ 695,-. Er is van-
zelfspr. enorme keuze, o.a.
rundl. kuipbankstellen,
rundl. 2 zitters, toogkasten,
enz. enz. Maar alles aan de
van ons bekende spotprijz-
en, en! U weet? inruilen ou-
de spullen mogelijk. O.K.
HALLEN, Agnes Printhag-
enstr. 22-24, Geleen. cen-
trum vlakbij Alb. Heyn.
Te k. eiken BOERENEET-
HOEK, gasfornuis met electr
oven en keukenblok met bo-
yenkastjes, tel. 045-219522
Te k. oude Commode, ma-
honie met zwart marmeren
blad ’ 300,-. 045-425493.
Te k. wit/blauwe TIENER-
KAMER (4-dlg); lattenbo-
dem 1-pers ’15,-; klein-
goed uit grootmoederstijd.
Tel. 045-423772.
Pracht BAROK bankstel
(3-1-1), t.e.a.b. 04459-1680
Te k. eiken EETHOEK, gro-
te eiken salontafel, 4-pits
gasstel en latex. Tel. 045-
-213563.
Massief eiken SLAAPKA-
MER z.g.a.n., nw.pr.

’ 5.000,-, vr.pr. ’ 2.000,-;
antieke eetkamer, tafel en 6
stoelen, vr.pr. *’ 1.000,-.
Tel. 04454-4779.
Te k. klein BANKSTEL, 2-
zitsbank en 2 stoelen
i.z.g.st. Wachtendonkstr. 72
Voerendaal.
Te k. aang. Antiek 1 pers.
BED, eiken ca. 35 m. vitra-
ge, 270 cm. lood, bed
slechts ’ 100,-, vitrage
slecht ’75,-. Inl. 04406-
-13830.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél gded moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.
Gebr. BOXEN phil. 110 W.
’85,-, 15 W ’l5,- BNO
100 W ’395,-. cas.dek. so-
ny ’ 175,- ph. ’ 145,- sharp
’ll5,- en ’125,- comp.
disk ’ 145,- verst. 2x4OW
’125,- 2xBOW ’ 175,-tuner
’65,- ’4O,- ’BO,- ’135,-
-"nw. midi-set ’ 195,- t.-vers.
2x3OW ’ 75,- 2x 20W ’ 40,-
-2 x 45W ’125,- 2x 60W
’135,- F. Meyer, Verzetstr.
15 H'rl. 417651.

Zonnebanken Zonnehemels, Zonnehemels, Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service
I dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
i pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzen v.a.
’798,-, ’899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,
| ’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.

Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.
Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Zonnehemels van Uden. zeer mooie prijsgunstige sortering zonnehemels en banker
Dealer van Riho-Sunfit-Philips-Wolff systeem.

Aanbieding: Zonnelampen Wolff 1.80 m. lampl. nu ’ 17,95.
Gratis bezorgen en eigen servicedienst.

van Uden Hoofdstr. 12, Hoensbroek, 045-212655/214793.

Gebruikte zonnehemels
Nu te koop div. professionele modellen,

in goede staat, met nieuwe lampen vanaf ’ 500,-.
Pierre Boels Verhuur, Heerlerbaan 233, Heerlen.

Tel.' 045-411515.
Te koop 7 nieuwe

Fitnissbanken
: merk super fit officiële waar-
i de ’55.000,- nu ’ 17.000,--, tel. Belg. 09-3211763077.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

TV/Video

1 Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld- va. ’ 145,-. Zeer grote sort.- tv's. Occasioncentrum Geel,

t Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Gevr. VIDEOREC. Betasyst.
jtel. 045-314967.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr
vermelden) en def. VHS vi-
deo'sfTel. 045-723712.

Kom nu profi-
teren van onze

Massale
Magazijn
Verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 Sanyo mu-
ziekcenter GXT
701 met tuner,

versterker, cas-
settedeck en
platenspeler
geen 598,- of
398,- maar

198,-
-i Maar ook: 6 Philips midisets

F 445 met tuner, versterker
en cassettedeck per stuk
geen 1.425,- of 748,- maar

498,-.
Maar ook: 8 Blaupunkt kleu-
ren TV's met stereo, tele-

tekst en afstandsbediening
I per stuk geen 2.558,- of

1798,- maar 1.498,-.
Maar ook: 4 Aristona video-
recorders met afstandsbe-; diening per stuk geen 998,-

-of 798- maar 698,-.
Maar ook: 8 Sony kleuren

TV's met triniton beeldbuis
KV 1140 per stuk geen; 1.080,- of 888- maar 498,-

-i en nog veel meer!

Witte Hal
i Bergerweg

51-53
Sittard, (Industrieterrein Bergerweg); Tel. 04490-18162.

Te k. K.T.V., Video
reo-inst. Bijv. sterei
va. ’1495,- 68 cm
K.T.V. va. ’ 75,-. Ge
financiering mog., *uitkeringsgerechtigde
R.T.V. Van Voorst,
weide 48 Heerlen. T'
213879. j
KLEURENTELEVISIE
Philips, Blaupunkt, fl
af ’ 95,-. Radio/tv Ffj
Bokstr. 33 Heerl«
Tel. 045-213432.
Gebr. VHS-VIDEO
en ’ 349,-, kl. TV P
teletekst 29 zenders
kl. TV v.a. ’l5O,- F.
Verzetstr.ls, H'rl, 41]
STEREO-TOREN te
en Akai video, stère
727669. j

Computers
Te k. MSX COMP. 82
045-324049.
Te k. COMPLEET~C
dore 64 systeem me
drive, joystick en al
beh., z.g. a.n. 045-2]
Te k. PC 360 KB én*
dual monitor en divers
ware, 2 jr. oud. Tel
420244. j
Te k. geheugen uitb
tot 1 MB, voor Amig
nieuw ’ 325,-. Tel
251263 b.g.g. 06-529

Hulsh. artikel
Te k. DIEPVRIESKIP
ltr. ’ 225,-. 04490-27
Te k. Dordrecht GA
NUIS en Philips gril

’ 75,-. MolenberglnJ
Te k. DIEPVRIESKIS
ltr., i.z.g.st., ’ 250,"
045-751845.
Gevraagd Ijskast, ',
nuis en Diepvries, t*
725595. J
Kachels/Verwar

✓̂

Gashaardej
oliehaarden, kolenh*
grote voorraad, für*
ting. Jac. Kohlen, Rij
N 104 bij ziekenhuis;
04490-13228 Of 1480
Bost VERWARMING
Romeinenstr. 8, Ke'
West. Sanitair, gas,
cv, badkamers, *''dakwerk. Tel. 045-41»
Te k. ALLESBfI*1
9000 kcal, 2 jr. oud"
Tel. 045-319598.
Te k. KOLEN tegen\prijs. Tel. 045-45563°;
8 CV. Radiatoren enj
delen, var. maten, *ruimingsprijs. 045-3J5
KACHELS, grote z<A
tingen. De KachelsrT"-
lem 21, Klimmen
04459-1638.
Wat VERKOPEN? 'teer via: 045-719966,

Muziek I

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synlff

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterk^orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie ei*
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!^

"- ■'AmL HM

Inruilvleugel!
Schimmel type 174 kleur wit, 5 jaar garantie, pr. L i

contant of ’ 180,- per maand. Bezorging g<°j
Hoofddealer voor Schimmel piano's en vleufr
Muziekhuis Guus Arons B\\

Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. Tel. 045-7l7]>; __ ; j

■^J MUSIC HOUSE DAAN S*f |
AKERSTRAAT 11-16 MAASTRIC'f* j

fl^^W TEL 043 H7428
RIJKSWEG Z. 124 GELEEN .'|| 1 T 1 | TEL.:Ü449U 64665

Keyboards vanaf ’ 195,-. Keuze uit meer dan 20ÖJ.vanaf ’ 85,-. Computer muziek software voor a"
temen. Drumstellen 5-delig vanaf ’ 695,-. Dive'5 iorgels vanaf ’ 250,-. Zang- en omroep installatie j

’ 795,-. Gitaarversterkers vanaf ’ 95,-- I
Altijd speciale aanbiedingen.

! 1200 m2Muziekplezier^
Te k. elctr. orgel EMINENT
Solina S4O, 12mnd. oud.
Tel. 045-228952.
Te k. 5 delig TAMA drumstel
mcl. Titan Hardware.

’ 900,-. 045-725473. ■
Te k. Pearl International 7-

-1 dlg. DRUMSTEL, pr.

’ 1.500,-. Tel. 04493-2114.
Gitarist en drummer zoeken. TOETSENIST(E). Tel. 045-

-" 752259.

Te k. aangeb. ;.PIANOACCORDEON
vox de luxe (120b35'
versterker. Oude L 4
144, N'hage. 045-3^'
Te k. compleet
DRUMSTEL ’ 550,-h
045-410861. J
Te k. STEREO-^'
merk Tomas. Tel-
-443559. _J
Te k. PIANO merk #>
pr. n.0.t.k., 04406-j^;

Kunst en Antiek Js

Nederlands grootste
! speciaalzaak
! antieke rustieke strakke meut>J■ Nederlandse kabinetten, Engelse en Duitse kas'

Spaanse salon- en eetkamertafels.
Keuze uit meer dan 10.000 stuks
in onze showroom van 6.000 m2.

Guntlisbergen
~ De Dieze 27, Best bij Eindhoven., Industrieterrein Breeven.

Voor Piccolo's zie verder pagina 11
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* Kunst en Antiek

\ Glas-in-lood sierruitjes
e Klassieke en moderne uitvoeringen in:r3 -Gebrand schildert

-Glas op Glas
!t -Tiffany
r" Tevens levering van geslepen glas voor:
*'lazentafels, wandmeubels etc.

-Spiegels, m verschillende uitvoeringen en kleuren.

'sHgrom-Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.

2 x Luikse staande klok
'■igjjjrivé verzameling, t.e.a.b. Tel. 045-218922.

Pc" dat II U bij WIJS-
JE Antiques zeer zeker. «9en voor uw antieke
'*'s. klokken, kachels2 J^stenraderweg 9,

'SB'oek Centrum. Ge-:?; Dond. vrijd. zaterd.jg§gll976.
Jgevraagd ANTIEKEI Js. kleingoed enz.
-!*32J_2261156.< Sandel Simons ge-
,."seerd in mooi, gaaf£[al betaalbare antieke; J'en- Dit alles door ei-Jwrt van Engeland en

' uW- Een bezoek is ze-
jMoeite waard; Dorps-!P A Nuth t.o. kerk'k^hm. rest.) Tel. 045-

-]m ■ Donderdag koop-

iH) BIEDERMEIER: Jfn een ant. staande'ff/'amp. pr.n.o.t.k.

j'eiken en grenen KAS-
V - ’350,-. Div. com-
-ya-’ 150,-.Buffettenju150.-. Kerkstr. 17 Die--, Tel. 04499--!|^Lg3ol.
;h. SCHILDERIJ orig.. I !;aanraets, lijst blad--1^045-311890.
■vj^n particulier antieke
feS JACHTSLAAP-
<<JcompI, 045-751758
Jj-HESTERFIELD leren, 'e|. barokstijl, eet-a,=n2- Perz. tapijten. Al-
lo? nieuw!! Tel. 045-EJPL323751.

SCHILDERIJ,
t. het Klooster 38,;<ajMNieuwenhagen).
fe,' antieke CHAISE<^Jel. 04492-1973.
LVe'huiz. te k. tegen. ÏK- prijs SCHILDERIJ
tJ?choonbroodt en P.
Ib ne, tevens Limburg-

045-740622
"L,nt- MechelseKast i.z.j*e|ne ant. strakke kast
V Hanglamp. Pr.n.o.
Sl^g4s-4 12468.
rV* weg. omst. antieke

zwarte 2"Pers&J^AMER iets aparts;■j* eiken 2-pers. slaap-
81,' antiek 2-pers. bed;
si .secretaire. Pr.n.o.t.

ANTIEKHAL Annette BV
heeft voor u 'n groot assorti-
ment meubelen uit antieke
en grootmoeders tijdperk,
tegen betaalbare prijzen,
waaronder diverse soorten
kasten, eethoeken, thee-
kastjes, klokkenstellen, lam-
pen, koperwerk enz. Antiek-
hal Annette, Prinsenbaan
167 Koningsbosch. Tel.
04743-2474 en Veldstraat
36, Roermond. Tel. 04750-
-11589, dagelijks geopend.
Te k. antieke SALONKAST
met geslepen spiegel en uit-
snijwerk. Tel. 045-452707.
Antiek ORGEL, massief ei-
ken met ivoren toetsen te k.
tevens bronzen godslamp,
Dru gevelkachel, munten en
muntsetjes te k., veel zilver,
fdc en proof. Vinkerstr. 19,
Kerkrade.

John van Riessen Antiek.
Voor alle soorten antieke
meubelen en kleingoed te-
gen zeer concurerende prij-
zen en de beste garantie.
Inr. mogl. Tevens verkopen
we ook Perzische tapijten.
Elke zondag geopend van
13.00 tot 17.00 uur. John
van Riessen Antiek, Linde-
laan 1, Valkenburg. Tel.
04406-16306 b.g.g. 04405-
-2367.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te koop gevr. WINKEL-
RESTANTEN en restpartij-
en. Tel. 043-210830.
Gezocht VW diesel of kleine
Mercedes bus/bestelwagen.
Heinz, Viergrenzenweg 9,
Vaals. 04454-2888.
Defecte video's gevraagd
VHS. 04406-12875.
Te k. gevr. oude HONDA
bromfiets met 4-takt motor.
04704-3274 na 18.00 uur
De beste prijs voor POST-; ZEGELS, munten, goud en
ansichtkaarten. Akerstr.
Nrd. 208, Hoensbroek. Tel.
045-212371.
1 paards TRAILER te koop

of te huur gevr. Tel. 043-
-477466.

k^^ Braderieën/Markten

Luikse Markt
Zondag 18 juni

op en bij de mooiste camping van Limburg
Camping Schoonbron

standhuur ’ 50,-.
"RIJ ENTREE, ruime parkeergelegenheid.

Inlichtingen en deelname
ORGANISATIEBURO

MERCATO
j^jgoo AM HELMOND. Tel. 04920-23334.
\ ' HADERS al! anders
»6lQ net tijd. Schoenen,
S^ü' huish.art, verf,
(rj *Letc. Allemaal nieuw-
\ '>e9en zéér lage prij-
''kteevens 400 m 2ge-
S|, meubels/ijskasten,>or e,c- Spotgoedkoop.

tyin9 mogel. Wie goed
Dos„ k °opt bij Traders,
«lstr- 16, M'tricht (zij-

Tel. 043-

-lAp- Curs. FOTO-
W T

en Nikon app. met

OI.^NDOKA: Durst
Sei °' analyser, aut.
rj a's' lenzen etc. Min-I9fg 1/3 v.d. nw.pr. 045-

-in0°n°P' FOTOTOESTEL

'rrtfw 'Jet zoomlens 35--

Hoogtebinnen
i Handbereik

intimi i s n ii i
Verkoop Verhuur Service

oaa9o 37a7a

Ultgaanswegwijzer
6dere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
s-m voor a"eenstaanden en echtparen.

)it anda9s 10 consumptiebonnen voor ’ 14,-.
beekend tot 3.00 uur geopend

Bar Dancing de Fontein
|^>--gghandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree.
Jty u TRAVESTIE-
04c ?n disco tot bruiloft.

naa.PartlJtje zaal te huur

*" tL, Camping KAPEL-

Oafé-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
Zondags v.a. 17.00 u.

Diversen

Restaurant La Cage
3eie ||- Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

'9 tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

Hallo, hallo kermis
in Heerlen, specialiteit

fijne grote paling
de nieuwe haring ’2,-

-k 6 voor ’ 10,-.
Saroleastr. Heerlen.k ■

rote Partii WATER-
b tiERS alle soorten t."4454-4752 of 4223.

Te k. eenpersoons BED, lig-
bad beige, jaloezieën grijs
045-727250.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

Tesoro METAALDETEC-
TORS EN 2e-hands detec-
tors met garantie. Gesink
Tel. 053-300512.
Panklare halve varkens. W.
NELISSEN, Kerkstraat 158
Koningsbosch. Tel. 04743-
-1216.
Te k. draadloze telefoons
va. ’150,-, eigen techn.
dienst. MEGRO Ned. BV.
Tel. 045-220902 b.g.g. 06-
-52127702, of inform. via
Faxnr. 045-229707.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Goede TWEEDEHANDS-
KLEDING? Winkel van Sin-
kel, Akerstraat 76, Heerlen.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Comeliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond. .
Proffesionele MASSAGE,
evt. ook bij cliënt thuis. Tel.
045-216365.
Te k. 4 wielige PONYWA-
GEN "Sjeeske" compleet
met huis en tuig. 04493-
-4283.
Te k. TAFELCIRKELZAAG,
racefiets Mereier, 2 verwar-
mingsplaten 0,80 x 0.90.
Tel. 04450-1827.
Gezocht:op maand, in juni
donkerh. dame voor GRA-
TIS beenontharing (El. epil)
en massage. Tel. 045-
-727932.
Te koop partij prachtige,
functionerende oude Philips
RADIO'S va. 1928. Inl. Ben-
ny, 043-219962.
Te koop kunstst. VISVIJ-
VER en een i.g.st. verkeren-
de cv-ketel, ’ 100,- p. st.
Tel. 045-451867.
Welke JONGEMAN (14-16
jr) wil mee helpen om een
bus te onderhouden en mee
te gaan met dagtochten in
het weekend. Info reisvere-
niging Moviè Story, Heerler-
heide, 045-226123.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
Te k. GITAAR, halter, com-
pl. filmapp. ventilator Itho, 4-
pits gastoestel, stofzuiger
excelsior, sjoelbak, Akai ta-
pe deck GX 221 D, verduist.
rolgordijn 1,85 mtr. 045-
-324006.
VEEWAGENBAKJE v. 1
paard ’ 700,-, kantelpoort
m. loopdeur 275x274

’ 350,- 045-313900/317777
Te k. voor halve prijs partij
GLAS, vele soorten; spie-
gels, koper, zilver 3.20 x
2.65; loodstrips (voor glas
en lood) ’ 150,-p. kist. Info.
04750-11589.

n7«DE LIMBURGSE
MM/ATPERSONEELSGIDS

[^m Provincie
Ijpß Limburg

De hoofdgroep Verkeer, Waterstaat en Milieu is onder meer belast metwerkzaamheden op
het gebiedvan het milieu.
De afdeling milieu, dieis samengesteld uit de bureaus Milieubeleid, Vergunningen,Lucht, ge-
luid en externe veiligheiden Handhaving, heeft onder meereen coördinerendeen facet-
matige rol om een geïntegreerd provinciaal milieubeleid gestalte te geven.

Bij het bureau lucht, geluid en externe veiligheid van deze afdeling is de functie vacant van
een

beleidsmedewerker luchtverontreiniging v/m
vac. no. V.89.25

taak bureau:
- het bureau is betrokken bij de planvor- sollicitatiesen inlichtingen:

ming, regelgeving, vergunningverlening, belangstellenden voor de functie worden
uitvoering van projecten, beheer, externe uitgenodigdom binnen 14dagen hun schrif-
advisering en overleg op het gebiedvan telijke sollicitaties te richten aan het College
lucht, geluiden externe veiligheid. van GedeputeerdeStaten en in te zenden

aan de Directeur van deStafgroep Personeel
functie-inhoud en Organisatie, Postbus 5700,
- het opstellen van stofgerichte program- 6202 MA Maastricht, onder vermelding van

ma'ster uitvoeringvan deluchtkwaliteits- hetvacaturenummer op briefen enveloppe,
besluiten op grondvan deWet inzake de
luchtverontreiniging; Vrouwelijkekandidaten, dieaan defunctie-

- hetmeewerken aan de totstandkoming en eisen voldoen,worden uitgenodigd te solli-
uitvoering van het provinciaal beleid ten citeren.
aanzienvan de luchtverontreiniging in het De mogelijkheidtot kinderopvang is aanwe-
algemeen; zig.- het begeleidenvan onderzoek metbetrek-
king tot luchtverontreiniging en het in be- De functie kan ook in deeltijd worden uit-
paalde gevallenzelfstandig uitvoeren van geoefend.
dergelijk onderzoek.

Nadere inlichtingenkunnen eventueel wor-
functie-eisen den ingewonnen bij de heer- een voltooide opleiding aan een (techni- ir. D. van Nierop, hoofd vanhet bureau lucht,

sche) universiteit, bij voorkeur in chemi- geluiden externe veiligheid, tel. 043-897564.
sche richting, danwei een door (HBO-)op-
leidingen ervaring verkregen gelijkwaar- In de laatste fase van de selectieprocedure
digniveau; zal een delegatievan het bureau worden in-- enige jaren ervaring op het gebiedvan de geschakeld, terwijl een psychologisch on-
luchtverontreiniging; derzoek tot de procedurekan behoren.- goedecommunicatieve en redactionele
vaardigheden.

salaris:
afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
ring wordt een salaris gebodenvan maxi-

V 14/22-89 maal ’ 6107,-per maand.

témpo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

verpleeg-
kundigen/
verzorgenden
Wij zoeken gediplomeerde ver-
pleegkundigen, ziekenverzorgenden
en bejaardenverzorgenden voor de
regio Heerlen en Maastricht. Het
betreft full-time enpart-timefuncties.

typist(e)
Wij zoeken voor een relatie in Heer-
leneen medisch typist(e) met kennis
van de medische terminologie en
ervaring metde dictafoon. Deze baan
is full-time en voor een langere pe-
riode.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matieover bovenstaande vacatures
naar Carla Koster, afd. gezond-
heidszorg, tel. 045-712631. Ofkom
langs.

produktie-
medewerk(st)ers
Bijeen bakkerij te Brunssum. U dient
een of meer dagen, middagen of
nachten per week beschikbaar te
zijn. Tevens zijn wij op zoek naar
medewerk(st)ers voor werkzaamhe-
denbij een kunststofverwerkend be-
drijf te Brunssum. Functie-eisen: mini-
maal een afgeronde LTS op C-ni-

' veau, MAVO met wiskunde of een
KMBO-opleiding. Wij bieden een
goede salariëring, alsmede21,24%
vakantierechten.

Heeft u interesse? Vraag vrijblijvend
voor meer informatie over boven-
staande vacatures naar Wilma
Smaling, afd. industriepersoneel, tel.
045-718366. Of kom langs.

I"" Up
exclusieve herenmode

In verband met de opening van onze nieuwe vestiging,
| zoeken wij

Beslist met ervaring. Leeftijd 18-26 jaar.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan SUNA herenmode,
Heerlenseweg 38, 6371 HS Landgraaf, t.a.v. de directie.

I sap
exclusieve herenmode

||j| GOSINK TECHNIEK
;i:::::::i;P Gosink Techniek is een zelfstandig middelgroot installatie-

bedrijf. Wij zijn sterk als totaal-installateur in het uitvoeren— van centrale verwarmings- sanitaire- en electro installaties.
Wij installeren voor de utiliteitsbouw, industrie- en woning-
bouw en verzorgen het gehele onderhoud.

GOSINK TECHNIEK zoekt vakbekwame:

CV. MONTEURS
GAWALO MONTEURS
EN

AANKOMENDE MONTEURS
Onze gedachten gaan hierbij uit naar kundige monteurs die gevoel
hebben voor efficiency en kwaliteit en naar jonge hulpmonteurs
die bereid zijn een gerichte vakopleiding te volgen.

Wij bieden U een baan met zekerheid en goede
arbeidsvoorwaarden in een gezond bedrijf.

Als U belangstelling heeft, kunt U zowel telefonisch
als schriftelijk solliciteren

GOSINK TECHNIEK B.V.
Industriestraat 29
6433 JW Hoensbroek/Heerlen
Telefoon 045 - 218242 Fax 045 - 228180
centrale verwarming/sanitair/elektro/industriele leidingen
i

■■■^■flo
ROERMOND

Het bestuur van de school voor Middelbaar Dienstverlenings-
en Gezondheidszorgonderwijs te Roermond vraagt voor

spoedige indiensttreding een

HOOFD HUISHOUDELIJKE DIENST (M/V)
voor een volledige weektaak.

Tot de taak behoort 0.a.:

- het leiding geven aan het huishoudelijk personeel;

- supervisie over de uitgiftecounter;
- organiseren van schoonmaak, onderhoud en linnendienst;

- het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening;

- het dragen van de verantwoordelijkheid v.w.b. het
voorraadbeheer.

Gedacht wordt aan een kandidaat die over een ruime
ervaring en over een adequate opleiding berschikt, bijv. Hv.l.
of T.H.W.
Salariëring volgens RPBO.

Tevens is de functie vacant van

CATERINGMEDEWERKER (M/V)
voor een taakomvang van 20 uur per week m.i.v. 15 augustus 1989,

Bedoelde kandidaat zal worden belast met de totale
organisatie van de uitgifte van dranken en snacks, zowel voor
wat betreft bereiding, inkoop en budgettering alsook
betreffende begeleiding van stagiairs.

Hierbij wordt uitdrukkelijk gedacht aan een gediplomeerde
MDGO-CCD'er (CD of CT).
Salariëring volgens RPBO.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de directeur van de
school, dhr. J.M.W. Swiers, telefonisch bereikbaar onder
04750-24041.

Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het bestuur van
het M.D.G.O. Roermond, postbus 1065, 6040 KB Roermond. 193312

Maatschap Cardiologie op korte termijn een vacature voor een \'
part-time (20 uur per week)

Medisch typiste m/v

De opzet is om de 20uur in twee en een halvedag in te vullen.
Functie-inhoud:
de werkzaamheden bestaan uit het uittypenvan medische rapporten,
verslagen en engels-en nederlandstaligereferaten met behulp van
dictafoon en tekstverwerker.
Voorts behoort dossierverzorgingtot het takenpakket. Verder kan zij
worden ingeschakeldbij voorkomende administratieve
werkzaamheden.
Functie-eisen:- diploma MAVO of HAVO eventueel met MEAO of daaraan

gelijkwaardig;- typediplomaen ervaring met dictafoon;- ervaring in het werken met een tekstverwerker;
- kennis van de medische terminologie;- goede kontaktuele eigenschappen;
- bereidheidom indien nodig meerwerk te verrichten bij ziekte en

vakantie van diegene met wie debaan gedeeld wordt.
Salariëring geschiedt voorlopigvolgens onze huidige salarisschalen,
afhankelijk van leeftijd en ervaring. Zodra de functie volgens hetFWG-
systeem is ingedeeld, zal het salaris definitiefworden vastgesteld.
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij Mevr. L. Slangen,
hoofd polikliniek, telefoon 045-766130.
Schriftelijke sollicitaties,waarin nadrukkelijkwordt aangetoondaan de
gestelde eisen te voldoen, kunnen tot uiterlijk 7 junia.s. gericht worden ■aan dePersoneelsdienstvan het De Wever Ziekenhuis, Postbus 4446,
6401 CX Heerlen.
In de linkerbovenhoekvan Uw sollicitatiebrief dientU te vermelden
EH-146.

—DeüfeKe^^iekenhuis—\ -J
Het bestuur van de

Stichting Voortgezet en
Hoger Onderwijs

Maastricht zoekt voor de centrale administratie een

MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN M/V
Functie-omschrijving:- het verrichten van administratieve en organisatorische werkzaamheden in

het kader van de werving en selectie dan wel ontslag van
personeelsleden;- het voeren van de personeels- en salarisadministratie;- het uitvoeren van rechtspositionele regelingen en het verstrekken van
informatie daarover aan personeelsleden.

Vereisten:
Betrokkene dient ruime ervaring te hebben in een
onderwijssalarisadministratie, kennis van het rechtspositiebesluit
onderwijspersoneel alsmede van de CASO-verwerking hoort hierbij.

Salariëring:
Salariëring geschiedt conform de regels van het rechtspositiebesluit
onderwijspersoneel.

Sollicitaties binnen een week te richten aan het bestuur, Alexander
Battalaari 79, 6221 CC Maastricht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de heer R. van den Bergh tel.
043-211645. „3433
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yÈ$ WATERSCHAP
ffijS ZUIVERINGSCHAP
ISjP LIMBURG
Het Waterschap ZuiveringschapLimburg, opgericht in 1973 en gevestigdte Roermond,
« belast met het actieve en passieve waterkwaliteitsbeheer in de provincie Limburg.

De afdeling waterkwaliteitsbeheer, die deel uitmaakt van de technische dienst, heeft
onder meer tot taak het bemonsteren en analyseren van watermonsters van
oppervlaktewateren, zuiveringsinstallaties en bedrijven, alsmede het adviseren inzake
kwaliteitseisen c.g. -normen welke voor de oppervlaktewateren in Limburg dienen te
worden gesteld.

Binnen deze afdeling is plaats voor een

HOOFD BUREAU BUITENDIENST (M/V)
(vacaturenummer PZ WKB-29)

Het hoofd bureau buitendienst geeft leiding aan een team van 5
buitendienstmedewerkers die de bemonstering verzorgen van de provinciale
oppervlaktewateren en bedrijfsafvalwater.

Als belangrijkste taken kunnen worden aangemerkt:
- coördinatie van de werkzaamheden van de buitendienstmedewerkers;- voorbereiding en uitvoering van de planning der bemonsteringprogramma's;- behartigen van de administratieve taken die aan de buitendienstwerkzaamheden

inherent zijn;- assisteren bij de bestrijding van calamiteiten;- vervangen van buitendienstmedewerkers bij ziekte en verlof.
Voor een goede taakuitvoering worden van belang geacht:- afgeronde opleiding MTS procestechniek of chemische techniek of vergelijkbaar

kennisniveau;
- leidinggevende kwaliteiten;- bij voorkeur kennis van bemonsteringstechnieken;- affiniteit tot organisatorische en administratieve werkzaamheden;
- leeftijdsindicatie 30-40 jaar.

Het salaris zal, afhankelijk van het voldoen aan de functiecriteria, nader worden
bepaald tussen ’ 2353,00 en ’ 4144,00.

Voor de functie geldt tevens dat:- alle bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen van toepassing zijn;- het zuiveringschap voor de ziektekostenverzekering is aangesloten bij het IZA
Limburg;- de standplaats Roermond is.

Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen
van deze advertentie te richten aan het dagelijks bestuur van het Waterschap
Zuiveringschap Limburg, postbus 314, 6040 AH Roermond, onder vermelding van het
vacaturenummer in de linkerbovenhoekvan zowel brief als enveloppe.

193355

1111111111111111111111111111111111111111111l
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I Produktie van luchtkanalen en
luchttechnische componenten

OO brema-air
Brema-Air is een vooraanstaand bedrijf in het produceren en
bedrijfsklaar monteren van luchttechnische installaties in de utiliteitsbouw
en industrie alsmede in het fabriceren van luchttechnischecomponenten.

Voor de produktie-afdeling vragen wij

plaatwerkers/lassers
t.b.v. het fabriceren van luchtkanalen en licht constructiewerk.

Tevens vragen wij

produktiemedewerkers
welke op verschillende plaatsen binnen het algemene produktieproces
ingezet kunnen worden.

Voor alle vorengenoemde functies verwachten wij van de kandidaten dat zij
met meer dan 100% enthousiasme en inzet binnen onze organisatie aan de
slag willen.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie, postbus 3029, 6202 NA
Maastricht. 193307

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond d.d. 11-5-1989, is
Hubert Joseph Scheffer,
feb. te Nieuwenhagen op

-7-1952, verblijvende te
Heel, huize St.-Joseph,
Reet. Driessenstraat no. 2,
onder curatele gesteld,
met benoeming van Peter
EngelBertus Scheffer, wo-
nende teLandgraaf aan de
Herlonglaan no. 32, tot cu-
rator en Maria Hendrika
Aldegonda Poeth. e.v.
Scheffer, wonende te
Landgraaf aan de Herlong-
laan no. 32, tot toeziend cu-
ratrice.

De curator,
P.E.B. Scheffer,
Herlonglaan 32,
6373 GR Landgraaf,
045-316082. .
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Per 29 mei 1989 verhoogt dePostbank Looptijd 5 jaar 7 % (was 6,5
een aantal rentetarieven. Looptijd 10 jaar 725% (was 6,75
Leeuwrekening Rente-ontvangst per jaar

De Leeuwrekening is een girospaar- Looptijd 1 jaar 6,25% (was 5,75
vorm voorbedragen vanaff 10.000- die Looptijd 2 jaar 6,5% (was 6 r-
een hogerente geeftentoch volop opname- Looptijd 3 jaar 6,75% (was 6,25 &j
vrijheid biedt Looptijd 4 jaar 7 % (was 6,5
Leeuwrekening 5,6% (was 5,4%) Looptijd 5 jaar 7,25% (was 6,7^
Rentecertificaten Looptijd 10 jaar 7,5 % (was 7

Met Rentecertificaten kunt u veilig RenteH)ntvangst per einde looptijd hgeldopzij zettentegen een vaste hogerente. Looptijd ljaar 6,25% (was 5,75' Jl
Rente-ontvangst per maand Looptijd 2 jaar 6,5 %(was6 \H,
Looptijd ljaar 6 % (was 5,5%) Looptijd 3jaar 6,75% (was 6,25'^.
Looptijd 2 jaar 6,25% (was 5,75%) Looptijd 4 jaar 7 % (was 6,5 ' «ctt
Looptijd 3 jaar 6,5% (was 6 %) Looptijd 5 jaar 7,25% (was 6,75'^
Looptijd 4 jaar. 6,75% (was 625%) Looptijd 10 jaar 725% (was 6,7$ cc/t

-tri

Meer informatie? |
Meer informatie vindt u in de folders > jij

Leeuwrekening en Rentecertificaten. ta£Haal deze op het postkantoor. Telefonisch Êwnw^. lQa
aanvragen kan ook Bel gratis 06-0400 slifflL^
(van maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur en öf^CLTR ZkIVll^ * *
op zaterdag tot 12.00 uur). I Wl I>rVLll IV Jj

HET BESTUUR VAN DE
R.-K. BASISSCHOOL ST.-JOZEF

TE KAALHEIDE-KERKRADE
vraagt i.v.m. het voornemen van een van zyn leerkrachten
om gebruik te maken van de DOP-regeling 11,

een groepsleerkracht
(40 uren per week)

voor de genoemde basisschool, gelegen aan de
Leliestraat 31 te Kerkrade.

Voor deze functie wordt van de kandidaten
gevraagd:
- vanuit een katholieke levensovertuiging inhoud

kunnen geven aan de identiteit van de school;- in bezit te z\jn van de vereiste bevoegdheden,
waarbij voorkeur wordt gegeven aan kandidaten
die beschikken over de opleiding A- en
B-kleuterleidster of ervaring in de onderbouw
van een basisschool;- te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de
DOP-regeling 11, om toepassing van deze
regeling mogelijk te maken;- goed te kunnen functioneren in teamverband en
positief te staan t.a.v. ouderparticipatie;- genegen zijn deel te nemen aan buitenschoolse
activiteiten.

In beginsel wordt een benoeming in tijdelijk
dienstverband niet uitgesloten.

Nadere informaties kunnen worden ingewonnen
bü de directie van genoemde school (tel.
045-411756).

Eigenhandig geschreven sollicitaties worden
ingewacht vóór 15 juni as. by de secretaris van
het schoolbestuur, mevr. A. Fischer-Otten,
Heiveldstraat 45, 6466 AG Kerkrade. 1933»

Randstad
heeft volop 'J^ ?L
Schoolverlaters en
vakantiekrachten m/v
Wij hebben volop werk! Kom daarom vanaf maandag zo snel
mogelijk langs op een van de onderstaande
Randstad-vestigingen om je mogelijkheden te bespreken:
Heerlen, Akerstraat 26;
Brunssum, Rumpenerstraat 79;
Kerkrade, Hoofdstraat 35 A.

Natuurlijk zijn mannen en vrouwen welkom.

■v randstad uitzendbureau

' -

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,-
-20.000- 581,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.

240 x 180 x 120 x
10.000,- 103,- 113,- 137,-
-20.000- 206,- 227,- 275,-

-■ 30.800,- 310,- 341,- 413,-
-40.000- 413,- 455,- 551,-

Lopende leningen geen
bezwaar.

Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

>

SUPER OCCASIOH
Onseigen merk: Vo|
440 GL Injection
480Turbo 13740GL Blackline
760 GLE aut. airco., 18.000km
740 GL diesel schuifdak ■ li"j#
740GL Combi 2.3 Ij
240 DL 70.000 km '■''"245GL diesel Combi
240 GL IT I
360GLT 5-drs. 2.0 Inj. I*£340DL 3-drs. 1.4 1 kl
360DL 3-drs. 2.0 LPG
360GLS 4-drs. W§
360GLS 3-drs.
340 DL 4-drs. 1.4 l^\340DL 4-drs. diesel I*T*oo

Andere merken: fc
Ford Escort 1.4 Bravo 11'1?« c
Nissan MicraGL 'jr ie,
Nissan Micra SDX " fa
Ford Sierracombi 2.0 1* fa
Citroen Visa 1.1 Leader 1* \
Mazda 323 1.1 £SRenault 9Automaat IJ jj»
Opel Ascona 1.9Automaat 1

't!

Volvo-dealer
Jac Klijn

Strijthagenweg 123, Kerkrade, 045-458000

1

LOVEN TRUCK BV ££;
Wijngaardsweg 61
6433 KA Hoensbroek (Heerlen)
tel. 045-238888

Voor onze werkplaatsafdeling
hebben wij enkele vacatures

i voor

vrachtwagenmonteurs
Sollicitaties, zowel schriftelijk
als mondeling, op bovenstaand
adres t.a.v.
de heer W.G.P. Loven.

193303

aannemingsbedrijf vepo b.v. \*A\
betonbouw staalbouw utiliteitsbouw woningbouw verbouw groot onderhoud

Wijenweg 137, 6446 AK Brunssum - tel.nr. 045-229300
In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden,
kunnen wij op korte termijn plaatsen:
1 ervaren metselaar;
2 ervaren betontimmerlieden;
4 ervaren betonwerkers;
4 handlangers.
Bij gebleken geschiktheid kunt u rekenen op een vaste
werkkring. Uw salaris wordt natuurlijk aangepast aan
vakkennis en prestatie. 1933%
Belt u tijdens kantooruren en vraag naar dhr. L.
Brouwers of na 18.00 uur 04492-2488 of 045-213790.

|S|| Provincie
J[*P Limburg

De hoofdgroep Economie en Gemeentefinanciën bestaat uit de afdelingen economische za-
ken en gemeentefinanciën.
De afdeling Economische Zaken heeft tottaak in Limburg de economische structuur te ver-
sterken en de werkgelegenheid te bevorderen.
De afdeling wordt gevormd doortwee bureaus, waaronder het bureau Economische Infra-
structuur en Toerisme, dat 9 medewerkers omvat. Genoemd bureau is o.m. belast metde be-
leidsvorming- en advisering op het gebiedvan vestigingsklimaatvoor de economische be-
drijvigheid, regionale ontwikkelingsplannen,werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsverplaat-
singen en toeristische/recreatieve infrastructuur. In dit bureau is de functie vacantvan een

beleidsmedewerker economie en
ruimtelijke ordening v/m
vac. no. EG 88.03

functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:- het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren schriftelijke sollicitaties binnen 8dagen te
van het provinciaal beleid met betrekking richten aan het College van Gedeputeerde
tot de economischeaspecten van de ruim- Staten en in te zenden aan deDirecteur van de
telijke ordening; Stafgroep Personeel en Organisatie,- het verstrekken van economische advie- Postbus 5700,6202 MA Maastricht, onder
zen over onderwerpen, die in de Provin- vermelding van hetvacaturenummer op brief
ciale Planologische Commissie worden en enveloppe.
behandeld;- het verrichten van werkzaamheden ten Vrouwelijkekandidaten, dieaan de functie-
aanzien van bedrijfsverplaatsingen, agri- eisen voldoen, worden uitgenodigd te sollici-
business en provinciaal werkgelegen- teren.
heidsprogramma; De mogelijkheid tot kinderopvang is- het uitvoerenvan secretariaatswerkzaam- aanwezig.
hedenvoor de vaste Commissie Economi- Deze functie kan ook in deeltijdworden uit-
scheZaken. geoefend.

functie-eisen: Nadere inlichtingenkunnen telefonisch wor-- een voltooide universitaire studie op den ingewonnenbij de heer
ruimtelijk economisch gebied, danwei drs. J.M.M. Duyvestein, hoofd van het bureau
een door (HBO)opleiding en ervaring ver- Economische Infrastructuur en Toerisme,
kregen gelijkwaardigniveau; tel. 043-897274.- bestuurlijk inzicht en grondige kennis van
het beleidsveldruimtelijke ordening; In de laatste fase van de sollicitatieprocedure- een grote mate van zelfstandigheid en het zal een vertegenwoordiging van het bureau
vermogen om in teamverband te kunnen worden ingeschakeld, terwijl een psycholo-
functioneren; , gisch onderzoektot de procedure kan beho-- goedecommunicatieve eigenschappen ren.
en redactionele vaardigheid.

salaris:
afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
ring wordt een salaris gebodenvan maxi-

Vl2/21-89 maal ’ 5290-per maand.

Wedden dat u te veel betaalt voor
uw autoverzekering?

Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Nu bij m auto Hmburgkopen.... \
en er bij Superconfex nieuw uitlopen! ,

4^ DIVERSE ATTRAKTIES 0>

" Bij aankoop van een auto bij Auto-Urnburg ontvangt U
KLEDING-WAARDEBONNEN t.w.v. ’ 500,-* ter besteding bij buurman Superconfex. V" Ruime keuze uit 75 jonge, gebruikte auto's.

" ZONDAG 28 mei a.s. KIJKDAG van 10.00-17.00 uur. X\Z^ >" Diverse kinderattrakties tijdens de showdagen; r*-^Tfioo.' *ZL& *u.*rt» t v>^
gratis ijs, ballonnen, petjes, etc. \ I&\*£**«&ZZ>^ tOp zondag kunnen Uw kinderen zich gratis laten schminken. \ v**»^-^""""""^ \

" Inruil en 100%financiering mogelijk. W"~SCfjfy! Superconfex zorgt dat jegoedvoorde dagkomt, ffcrj Ctf^jr
" mi auto Hmburg éoex 6ax oow\
PM«M Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem. 04490-38474- Jt

Zaterdag 27 mei 1989 " 12



SIMPELVELD - Het gemeentebe-
stuur van Simpelveld wil toch nog
eens proberen om de Vereniging
Ondernemers Simpelveld (VOS) en
de ondernemersvereniging van Bo-
choltz, de viermansstichting 'Troef
aan een tafel te brengen. Het college
wil gaan bemiddelen in het conflict
tussen deze twee partijen, terwijl
men eigenlijk weet dat het een
moeilijke zaak is.

it,£*n nogal dure jasvan rond
j, Sulden, die half april van-. *Jet uafcantiecentrum SchinJ^eui door de verkeerde per-

[u? u>erd meegenomen, is te-
(., " De jas hing in een kleer-

£"*' Van een jongeman diemet
l} familie een vakantie had

E*roebracht in Schin op Geul.
!r een controle van de kast
ffi de vader gaf de jongen toe
l^eemde' jas te hebben mee-
jT^ien.Devader stuurde hem
j ĉc naar de politie die zorg-

rjjfat de jasweer terugbezorgd
mr« in Schin op Geul. Maar in
P weten ze
E!? Precies wie de ware eige-
iY*r is van de jas. Men ver-
J^dt een vrouw uit Hulsberg.
H^üal van dit verhaal: er be-
tj^n nog altijd eerlijke men-

en dat zijn meestal vaders.

Buiten

Charles Eyck schilderde in 1942 ter
gelegenheid van het veertigjarig
priesterfeest van deken Nicolaye ta-
ferelen uit de bijbel in de koepelge-
welven van de twee zijbeuken van
dePancratius. Doorroet en wierook
waren de zachtgetinte schilderin-
gen erg donker geworden. Bij de
schoonmaak kwamen de frisse hel-
dere kleuren weer naar voren. Om
de schilderingte conserveren, maar
ook om schoonmaak van de gewel-
ven te vergemakkelijken werd een
beschermende laag aangebracht op
de fraaie afbeeldingen.

Voorlopig zal men trachten met de
Troef-directie een opening te force-
ren. Zeker geen sinecure, als men
bedenkt dat drie VOS-bestuursle-
den al gedreigd hebben hun zetels
ter beschikking te stellen indien de
huidige Bocholtzse delegatie haar
eisenpakket handhaaft en niet door
een democratische gekozen onder-
nemersvertegenwoordiging plaats
maakt.
Het ging burgemeester TeheUx
daarbij te ver de stelling te onder-
schrijven „dat er niet meer te praten
valt". Toch sloeg hij zelf de kansen
om de weekbladen „Kloestersted-
che" en Troef onder een nieuwe
noemer samen te brengen, niet
hoog aan. Dat eventuele echec heeft
voor de gemeente Simpelveld dan
wel de consequentie dat men een
nieuwe formule moet bedenken om
de gemeentelijke publikaties onder
de aandacht van de inwoners te
brengen.

(ADVERTENTIE)

Café Bijsmans
kenniszaterdag en -zondag

BARBECUE
va. 17.00 uur

" In augustus vorig jaarwaren werklieden druk bezig met het schoonmaken van de Charles Eyck-schilderingen in de zijbeu-
ken van de Pancratiuskerk in Heerlen. Volgens Monumentenzorg is datniet oordeelkundig gebeurd.

Archieffoto Limburgs Dagblad

Evenwicht
„De kerk is geen museum, er wor-
den kerkdiensten in gehouden, er
komen mensen er worden kaarsen
en wierook gebrand. Er komt dus
opnieuw roet op die schilderingen.
Als we dat regelmatig kunnen
schoonmaken is dat beter. Er moet
een evenwicht zijn tussen de nor-
male functie van de kerk en het his-
torisch karakter. Ik vind het aan-
brengen van dat laagje niet zwaar-
wegend. Als je onder een bepaalde
hoek naar de schilderingen kijkt,
dan glimt het iets. Dat is misschien
minder fraai, maar dat nemen we op
de koop toe", aldus deken Punt er-
over.

„lk ben van mening dat we op vak-
kundige wijze en met de beste mid-
delen die op dit moment bestaan de

retauratie van die schilderingen
hebben aangepakt. De Charles
Eycks in de toekomst nog een keer
restaureren is onmogelijk. Dusmoet je iets doen zodat je ze kunt
schoonmaken of je moet geen kaar-
sen meer branden in de kerk. Maarwaar ben je dan mee bezig?", vraagt
Peter Bijsmans van het schildersbe-

Bloembakken tegen
te snelle Duitsers

Aan Rinckberg en Broekhuizerstraat in Rimburg

een dergelijkeafwerking niet in", al-
dus een woordvoerder van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg.
„Er is dus niet volgens ons advies
gehandeld. Dat kan nogal wat con-
sequenties hebben, die wy nu nog
niet kunnen overzien, maar die de
tijd zal leren."
O U J* JüeSCnaaiga
Monumentenzorg acht het niet uit-

De architect die verantwoordelijk is
voor net opknappen, bureau Peutz
te Heerlen, wasvoor de renovatie op
de. hoogte van het advies van de
Rijksdienst voor de Monumenten-
zorë- Peutz, de enige bij dit kantoordie over de restauratie van de Pan-
cratiuskerk iets kan vertellen, ver-
blijft in het buitenland en kon dus
gisteren geen verklaring geven over

tauratie van de kerk en daar staat
nisch advies afgegeven over de res-
„Wij hebben een esthetisch-tech-
voerde zich af.
drijf dat de werkzaamheden uit- gesloten dat de schilderingen on-

herstelbaar beschadigd zyn. „Wy
sluiten dat niet uit, aangezien wy
van mening zijn dat het aanbrengen
van zon afdeklaag niet goed is."

het feit waarom men het praktische
zwaarder heeft laten wegen dan het
esthetische bij de restauratie.

„Zolang er nog altijd 1300 colle-
ga's met stoflongen zitten, is er
geen behoefte aan zon gedenkte-
ken. Eigenlijk hebbben we 1300
levende monumenten."

log vooral te danken is aan deze
regio met zijn mijnen. Hier is de
brandstof naar boven gehaald
om de economische motor van
ons landweer te laten draaien."
Zelfs een nationaal mijnmonu-
ment zal zijn verzet tegen de
naamsverandering niet breken.

Imago is een serieover het omstreden aanzien van de Oostelijke Mijn-
streek met Heerlen is middelpunt. In deze vierde aflevering een ont-
moeting met Johan Struver, ex-houwer uit Kaalheide, nu Kerkrade-West. Hij zet een koevoet aan het imago dat mijnwerkers slaafs waren.Hoewel er goed verdiend werd, zou hij zijn zoon voor de poort weg-sleuren als die 'ondergronds' zou willen. Uiteraard in het geval mor-gen de mijnen weer open gaan.

Maar ex-houwer Johan Struvef
uit Kaalheide, een van de 40.000
mijnwerkers die ineens voor-
goed bovengronds moesten blij-
ven, vindt een dergelijke veran-
dering ongepast. „We mogen
nooit vergeten dat de wederop-
bouw van Nederland na de oor-

KAALHEIDE - Vooral Heerlens
burgemeester Van Zeil staat
erop dat dezeregio niet langerde
Oostelijke Mijnstreek, maar
Oostelijk Zuid-Limburg wordt
genoemd. De mijnen zijn toch
dicht. Zwart is groen. Vandaar.

Kritiek op restauratie Eijck KERKRADE - Bij een vechtpartij
in Kerkrade, in de nacht van don-
derdag op vrijdag, heeft een jongen
uit die plaats een gebrokenkaak op-
gelopen en mist bovendien een
tand. Volgens de politie hoorde hy
bij een groep jongeren die twee an-
deren uitdaagden die uit een café
kwamen in de Akerstraat. Vervol-
gens vielen er klappen.

Landgraaf kan
reorganiseren

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeente-
raad van Landgraaf is donder-
dagavond unaniem akkoord
gegaan met de hoofdstructuur
van de reorganisatieplannen
voor het gemeentelijk appa-
raat. Alleen de fractie Gulpers
maakte op een klein punt een
kanttekening. De operatie
moet 'kort, hevig en transpa-
rant' zijn, zo liet wethouder Jan
Bonten deraad weten. Dat wil
zeggen dat de reoganisatie in
korte tijd doorgevoerd moet

worden, dat elke ambtenaar
daarin betrokken wordt en dat
de operatie voor iedereen
zichtbaar moet zijn.
In de komende maanden zal
Bonten zijn plannen voor een '
soortement 'stadswinkel' in de f
burgerzaal nader uiteenzetten.
Aldaar moeten burgers in een
ongedwongen sfeer informatie '.
krijgen van de gemeente. *

Eventueel kan ook de in op- !richting zijnde Landgraafse *VW als ook een afdeling van "
het Arbeidsbureau daar een
plek krijgen.

Vechtpartij
in Kerkrade

'Niks Oostelijk Zuid-Limburg,
gewoon Oostelijke Mijnstreek'

Limburgs Dagblad voor Oostelijd Zuidlimburg
«FrTr,," DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN■ "■-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN 6461 ED KERKRADEr^T42^TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4 TEL 045-311719

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Ondanks de be-
zwaren van een kruidenier en de
eigenaars van een tankstation gaat
de gemeenteLandgraaf toch bloem-
bakken plaatsen aan de Rinckberg
en de Broekhuizerstraat in Rim-
burg. Deze zijn bedoeld om de Duit-
sers die elke zaterdag met een rot-
vaart door het lintdorp rijden tot be-
daren te brengen. De twee onderne-
mers zien het nut van de verkeers-
maatregelen wel in, maar vrezen dat
de Duitsers sluipwegen zullen gaan
zoeken waardoor de omzet van hun
bedrijfjes gevaarlyk zal gaan dalen.
In eerste instantie maakte de ge-
meente even pas op de plaats voor
wat betreft de maatregelen, toen de
ondernemers klaagden. Nu heeft
wethouder Thei Middeldorp toch
besloten om de maatregelen door te
voeren. Zeer naar de zin van de gro-
te meerderheid van de Rimburgers.
De verkeersproblematiek in Rim-
burg speelt al jaren. De stoepen zijn
te smal, zeker wanneer de wegen

Uiteindelijk kwam de kwestie op
het bord van de fractie ifieuw Land-
graafterecht waarna de gemeente in
actie kwam.

voigeparkeerd staan. Door de drun-
te op de doorgaande weg moeten de
fietsers en voetgangers steeds langs
staande en rijdende auto's hun weg
vervolgen, met alle gevaren van
dien.

Op de hoorzitting die onlangs ge-
houden werd bleek dat op de twee
ondernemers na heel Rimburg de
bloembakken toejuicht. Wel moet
de raad het collegebesluit nog be-
krachtigen.
Gisteren deed ook de PvdA in
Landgraaf een beroep op het colle-
ge om verkeersmaatregelen te ne-
men in Rimburg. Volgens de so-
ciaal-democraten zal de grensover-
gang straks een belangrijkerol moe-
ten gaan spelen als de grenzen
opengaan. Daarom vindt de PvdA
dat B en W een inventarisatie moe-
ten maken van de plannen in de
Duitse grensregio. Ook wil de party
aandacht voor een grensoverschrij-
dendfietspadenplan.

Varken
fttl ffn tf;eer eens levensteken
"«t, .~e kinderboerderij in Vij-
r^er '*9t u'e" op een Paar fci_
"W er van hier maar hoort
*ien een beetje tot onze regio ge-
h*Urt Ulcele mensen hier uit de
U>q ' die de boerderij een
{"(q n hart toedragen. Matjeu
r°u«r ien' eigenaar, meldt entho(fist dat hij zondag de
Kj ."stc bezoeker (van dit jaar
faj £. verstaan!) verwacht. En
hiet de gelukkige verrassen
Kw en vet varken. Dus wie in
lv ofer^"'° wenst te komen:
flo.o J Zï3 °f het spoede zich zon-I u «aar de Vijlenerbossen.

(ADVERTENTIE)

\ . ijf gUR C 1 150 JaarLimburg. Het Abp viert dit met 6 bijzondere
ll' w l exposities, waarvoor In totaal 15kunstenaars uil Nederland\ X \ en Belgisch Limburg zijn uitgenodigd.

\ ~\ |B A » HIRMAN MAES Leopoldstad 1959l 1 s » Het subtielewerk waarmee dezeBelgische schilder-telguitL. eenkunstenaarsgeslacht-vertegenwoordigd is, verraadt zijn
Zondag a.s. bent uweer van harte welkom. liefdevoor deAfrikaanse kunst.

Zondag 28 mei a.s. isdezeexpositie tussen
14.00en 17.00uur gratis toegankelijk. Jan NINAHAVILMAN Groningen 1958

Kenis van hetProvinciaal Museum in Hasselt De echtgenote van Herman Maes- zij leerden elkaarkennenzal een inleiding houden. Voor een passende op de Hasseltse St.Lucas academie- exposeert
muzikale omlijsting zorgt Gijsbrecht Roijé met olieverfschilderijen. "Het werk moet spreken, niet de

avantgardistische gitaarmuziek. kunstenaar" is haar credo.
Zijn optredenbegint om 15.30uur.

Plaats van handeling: entreehalvan het Abp DICK VAN WIJK Leiden 1943
hoofdkantoor, Oude Lindestraat 70, Heerlen. Deze internationaal gewaardeerdebeeldhouwerkwam op

Tot zondag. jonge leeftijd naar Limburg. Hijexposeert fantasievolle en
■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■vmimhbb» soms ironische beelden van marmer inkombinatie met

metaal.

UaLL^LII Wij zien u graagkomen.

Monumentenzorg valt over beschermende laag muurschilderingen

Öejfj weer van de laatste da-
(l 'ofct de mensen naar buiten.1ktiwjcl natuurlijk. Donderdag
H-ra er aan het Sigrano-

M tW n<^ weer honderden te zon-Ijj ' en bij de LTS in Heerlen
mrec 0

"eTl de leerlingen van de ho-
m deling naar buiten om

"'aot 671 ze zeW haddenklaarge-
dis .*'. op te eten (zie/oto). En

ï^nf8 (*at *n een sfralenc*c zonIk doen, dan smaakt zoiets1V eeris 20 lefcfcer. Dat het giste-
l^éin'f *20 te'c*cer "-057 Ach eennfoutje in de regie.

(ADVERTENTIE)

Leon Martens
Juwelier

Sut.orast.raat 39-41. Wyck/Tiaastricht
Telefoon CM3-214523

Bel voor openingstijden
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( t \
ROLEX

EZ tLmmëm TlJlla^Jll

Aflevering 4

# Zie verder pagina 19

Van onze verslaggever

* het soms nogal moeilijk
1 de lieden die toezeggen om. stukje te schrijven, ook

Ij ** te krijgen dat ze dat voorI"tatum dat de kopij naar de
ijfc ter moet > d.oen. Vermoede-
h hebben de beide klassedo-
£** van klas 87-3aen 87-3b,
{r^van de leerlingen op 30
J~<lrt hun diploma hebben ont-ken, wei toegezegd een uit-
Ij Teid verslag te maken van
t diploma-uitreiking, maar

'Het gedaan. Op depagina's
r dat uitgebreide verslag

£*} komen te staan, is hetJ^'l 9 wit. Zo zet je natuurlijk
iemand op zijn nummer.

Uitgebreid
J*** Zuidnederlands Insti-
£* voor Gemeentepolitie Op-
y*KQ te Heerlen heeft een con-jj-'öiad. Het heeft er alle schijn,n dat de redactie van dat

Bemiddeling
college in
conflict

ondernemers

De gewonde spreekt het verhaal
van de politie tegen. Hij zegt met
vrienden op een terras voor het café
te hebben gezeten, toen de twee an-
deren de vechtpartij uitlokten.

Van onze correspondent

HEERLEN - De Rijksdienst
voor de Monumentenzorg in
Zeist is ongelukkig met deres-
tauratie van de gewelfschilde-
ringen van Charles Eyck in de
Pancratiuskerk in Heerlen.
Men noemt de aanpak zelfs on-
oordeelkundig. Dit heeft het
gemeentebestuur van Heerlen
te horen gekregen nadat een
verhoging van de bijdrage van
WVC voor de restauratie van
de Heerlense kerk werd ge-
vraagd. Bij die restauratie vo-
rig jaar zijn de gewelfschilde-
ringen schoongemaakt en
daarna van een beschermend
laagje voorzien. „Hierdoor
kunnen we de gewelven om de
vijf jaar gewoon schoonma-
ken, dat vinden wij beter", al-
dus deken J. Punt van Heer-
len, tevens pastoor van de
Pancratiusparochie.

Zaterdag 27 mei 1989 "13

Jas



— Getrouwd:

MONIQUE
KOHNEN

en
piPT UI EINrltl rlClli

ROOS
Brunssum, 27 mei 1989

s£z^
Dankbetuiging

Onze dank aan allen die door vele bloemen, felicitaties
en geschenken de viering van de tachtigste verjaardag
op 2 mei jl.tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.3

Hubertina Smeets-Peulen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Nieuwenhagen, mei 1989- Hereweg 40

. .
T. , , .. , ...In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden

van ons is heengegaan, onze allerliefste dochter,
zus en kleindochter

-L)GbÖVjrGririSu
óp de jeugdige leeftijd van 14 jaar.

Carolien en Mathieu
Penris-Wijnen
Ralph
L. Penris
W. Penris-Nieskens
A. Wijnen-van Haren
A. van Kesteren

-26 mei 1989
Populierenlaan 52
-6438 GM Oirsbeek
r, , , , , .De uitvaartdienst zal plaatshebben op dinsdag 30
■mei om 11 uur in de St.-Lambertuskerk te Oirs-
beek, gevolgd door de begrafenis op de r.-k. Be-
graafplaats aldaar. Bijeenkomst in de kerk.

Waar je ook bent, ik zou het nietweten
niet in tijd of afstand meten
ile heb jebij me diep in mij 'daarom ben je 'zó dichtbij

Debby
Zij wilde leven en in ons midden zijn.
Haar heengaan is niet terecht en doet ons allenpijn.

Kinderkoor De Schwerbelkes
en werkgroep

"■m__^^^_^___^^^^_i__ a^^H^^^___
T

„ , , , . ,Heden overleed, na een langdurige ziekte, voorzien
"van de h.h. sacramenten, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Anna
EHPTI -Ppfpr*;-UUCU X ClCiö

weduwe van
rippT»f Fjan^öl TTH^nUCCI l J-»dlliei JZiUeil

op de leeftijd van 76 jaar.
In dankbare herinnering:

Brunssum: G. Smit-Eden
A* J*?1'1

Brunssum: J. Eden
M. Eden-Soleil

Heerlen: E. Hoefnagels-Eden
P. Hoefnagels

Brunssum: G. Eden
M. Eden-Raes, , , de klein- en achterkleinkinderen
Familie Eden
Familie Peters

Sïïïïïït? mei 1989

.S^BrSr3113A

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 30 mei om 11 uur in de St.-Vincentius aPaulokerk te Rumpen-Brunssum, gevolgd door de
begrafenis op der.-k. begraafplaats aldaar. Bijeen-
komst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
F.en:
Maandag as., tijdens deMarianoveen van 19 uur in
voornoemde kerk, bidden wij mede voor haar ziele-
rust-
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-*kenhuis te Brunssum; gelegenheid tot afscheid ne-men dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

">^na^^_^__^_a^^_^ liii^^^^ â^^^^^B^^B

"^^^^""^""^""^^^^^^^^^^""^^"Na een kortstondige ziekte is, op 89-jarige leeftijd,
,toch nog onverwacht van ons heengegaan, mijn
rnan, onze vader, schoonvader en opa

Chris Postema
CVITI ctiann C TannViiio■^miöUailUÖ ddtUUUb

echtgenootvan

Tanneke Marcus
Heerlen. T. Postema-Marcus
Heerlen: A. Postema

T. Postema-BertrandBaulkham Hills Austr :R. Postema
J. Postema-Pet
Robert, Ingrid

Heerlen: H. Postema

Frank amerS

6411 XN Heerlen, 26 mei 1989
Hertogstraat 28
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in de rouwkapel van het zieken-

"Bj«£s te Heerlen van 16.00 tot 17.00 uur.

' ;Q£.crematieplechtigheid zal worden gehouden in! »Jiet crematorium te Heerlen, Imstenraderwee 10"Ifp maandag 29 meiom 14.30 uur
enraaerweg 1U'\ Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-

:Xvsenuw naam in het condoléanceregister te

'

ë uest-nuuwen.
fc^^""^"^^^""^^^^^"^^^l,,^i'''i'''''"^"^"^iii"^""

—^—■
Dankbetuiging„ , o e»

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling ons betoond bij het overlijden en de crematie
van mijn lieveman, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa. broer, zwager, oom en neef

Sjeng Peeters
zeggen wij u onze hartelijke dank.

Mevr EM Peeters-Heitbrink
kinderen en kleinkinderen

Heerlen mPi iq«q, _nemen, mei 1989

Enige en algemenekennisgeving

f
Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat zij ons tijdens haar leven heeft gege-
ven ' 's' na een voorbeeldig gedragen lijden, doch
vrij plotseling, voorzien van de h.h. sacramenten,
°p ac leen-'Jd van 64 jaar,van ons heengegaan, mijn
inniggeliefde vrouw, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Seefje Schrijen
echtgenotevan

"®
In dankbare herinnering

v . ondankbare herinnering.
Kerkrade: J.J. Smeets
Kerkrade: P. Smeets-Papousek
Kerkrade: A. Topp-Smeets
Kerkrade: J. Sijstermans-Smeets
Kerkrade: A. Simones-Smeets
Kerkrade: H. Wetzelaer-Smeets
Kerkrade: M. Smeets-SmithI Kerkrade: H. Smeets-Raaymakers
Kerkrade: C. Aretz-Smeets
Kerkrade: K. Pasmans-Smeets

en kleinkinderen
Familie Schrijen
Familie Smeets

6461 GN Kerkrade, 25 mei 1989
Burg. Savelberglaan 167
De Plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
dinsdag 30 mei om 11.00 uur in de dekenale kerk
St.-Lambertus te Kerkrade-Centrum, gevolgd door
de crematie in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven, is er
feen condoleren.
Maandagavond om 19.00 uur wordt de overledene
bijzonder herdacht in de eucharistieviering in bo-
vengenoemdekerk.
trelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
lUf,iurn', gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur

m,t*^**mÊ***t******^'*****************»**»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaam

m^^^^m^^^^^m^^^^^^^mm^m^mmmm^^

EniSe «n algemenekennisgeving

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat
WIJ haar z°lang m ons midden mochten hebben, ge-
ven wiJ u kennis van het overlijden van mijn lieve
moeder, onze schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Johanna Extra
weduwe van

T U KT "°nan J^OrVer
De herinnering aan haar spontane levensvreugde

J zal ons een grote troost zijn.
Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 86 jaar.

Geleen: mevr. M.J.Th. Peeters-Körver
dhr. H.H. Peeters
Hans en Monique

Elsloo: mevr. L. Gorissen-Körver„„ K„„„ n~„ „_Jï ~-.-" *?achterkleinkinderen

RSBBi
6163 BS Geleen, 26 mei 1989
Veermanstraat 2
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 29 mei om 14.45 uur in het crematoriumNedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst om 14.20 uur in voornoemd cremato-
Svertuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar bezoek
dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.|__

M*

+
Nog niidden in haar leven, nog vol plannen voor
naar Sezin, werd heden door haar schepper terug-

ïïïï^m^zsz'iïzr* en zorgza-

Geesje Ridder-Entjes
echtgenotevan.Jan Ridder

op de leeftijd van 59 jaar.
In dankbare herinnering:
Jan Ridder
kinderen en kleinkinderen

25 mei 1989
Prins Mauritsstraat 35
6433 HA Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op dins-
dag 30 mei om 11.30 uur in het crematorium te
Heerlen-Imstenrade. Bijeenkomst in voornoemd
crematorium.

J Ukunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100; bezoekgelegen-

l neid dagelijks van 14tot 15uur en van 19tot 20 uur,
zondag alleen van 14 tot 15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen

ZZIZZZZZ^IZZZZZZ^ZZ:
Voor alle blijken van medeleven ondervon- r
den tijdens deziekte, het overlijdenen de cre-
matie van onze moeder, groot- en overgroot-
moeder

MaÓa TtiereSia
-r^ . /~DlllStfT-t^rOOnPnKXXO LCi V^i UUUCII

zeggen wij onze oprechte dank.
Onze dank gaat ook naar de artsen en hetver-
plegend personeel van het St.-Jozefzieken-
huis te Kerkrade en het Akademisch Zieken-
huis te Maastricht._. j. , . . , . -Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen
mp; iqoq

■-^■iiiiiiiiiiiii"ijiiiiiiiiiiiiii"»"iiiiiiiiiiii"««.j>.."B«.iiii"uii"uj>"»B11iJ
—""""—>——__——___.

t-> j- ~"■De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke echt-
gen°te' °nZe lleve moeder- schoonmoeder en oma

Leonie Beyer-Gennes
ï^rrden fboudeE- T «ün"das 3£ Tei t orn '

19 0o uur in de parochiekerk van de H. LambertusJ te Kerkrade-C.
p. Beyer

v , Karl'Mar,ies en Peter
Kerkrade, mei 1989|__

mm^*^t^*mm^m**mltmmmmmmmmmmm'******m^*——^*———^amm*aa*

P^"~""""■""
BM mWm,amr9mmpm\mwÊmwm^ammmmfmm\ m\\mm

H£LLdiuJu2ld^ÜH
"}"Kornelia Smeets, 77 jaar, weduwe van JoannesT Ramakers, Kloosterveldstraat 16, 6112 AN St.-
Joost De Plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
op maandag 29 mei om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H Judocus te St.-Joost.

Ontroerd, maar dankbaar dat hij zoveel in zijn levenvoor ons en voor an-
deren heeft kunnen betekenen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, is overleden, mijn dierbare man, vader, schoonvader en opa

Nitard Hendrik Wiarda
begiftigd met

commandeur in de orde van Oranje-Nassau
commandeur in de huisorde van Oranje-Nassau

ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
officier in de orde van Oranje-Nassau

officier in de orde van Leopold II van België
echtgenoot van

Wilhelmina Hendrika van de Wiel
Klimmen: W.H. Wiarda-van de Wiel

Landgraaf: Inge Kraaijenbrink-Wiarda
Ben Kraaijenbrink
Irene

Klimmen, 25 mei 1989, Schutteheiweg 23
Corr.adres: Voorterhof 33, 6373 AG Landgraaf
Liever geen bezoek aan huis.
De rouwdienst, geleid door ds. C.J. Menken-Bekius, zal worden gehouden
op dinsdag 30 mei as. om 13.30 uur in de aula van het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 uur tot 19.00
uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
onze oud-hoofddirecteur

dr. mr. N.H. Wiarda
Van 1959 tot begin 1980 was de heer Wiarda verbonden aan ons fonds. In
1967 werd hij benoemd tot hoofddirecteur, een functie diehij tot aan zijn
pensioen in 1980 uitoefende.
Wij houden hem in herinnering als een man met visie, diemet grote door-
tastendheid en inzet ruim 20 jaarwerkte aan het uitbouwen van het ABP
en aan een verdere verzelfstandiging van het fonds.
Wij wensen mevrouw Wiarda, zijn dochter, schoonzoon en kleindochter
de kracht om dit verlies te dragen.

Namens alle ABP-medewerkers
mr. drs. M.A.K. Snijders
president-directeur

Met groot leedwezen hebbenwij kennis genomen van het overlijden van

dr. mr. N.H. Wiarda
Van 1970 tot 1985 was de heer Wiarda als commissaris aan onze bank ver-bonden.
Zijn grote persoonlijke inbreng en de intensieve wijze waarop wij met
hem mochten samenwerken, zullen ons lang tot dankbaarheid blijven
stemmen.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote en overige
familieleden.

Raad van commissarissen, directie en
medewerkers van de
Nederlandse Waterschapsbank N.V.

's-Gravenhage, 26 mei 1989

In respectvolle herinnering aan de periode van zijn voorzitterschap, van
1980 tot 1986, maakt de Raad voor Onroerende Zaken melding van het
overlijden van

dr. mr. N.H. Wiarda
Zijn kennis van zaken en interesse voor het brede werkterrein van de
Raad waren van grote betekenis. Hij blijft ons tot voorbeeld.

Raad voor Onroerende Zaken
's-Gravenhage, 25 mei* 1989

t
Geheel onverwacht overleed, op 18 mei, kort na haar 80e verjaardag, tij- *«.
dens haar vakantie in Beieren, onze lieve mamma en oma

Maria Cornelia j
van Gemert }

weduwe van d

Gregorius Willem Marie Leijsen c
Betty Vermeulen-Leijsen u
Annemie van der Wiel-Leijsen ,
Jo Vermeulen
Mike a
Peter °Paul g

6461 AC Kerkrade, J.S. Bachstraat 6
De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden op 23 mei in het 1
crematorium te München. t
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden in de parochiekerk St.- k
Lambertus te Kerkrade-Centrum op zaterdag 10 juni om 10.30 uur, waar-
na de urn zal worden bijgezet op de centrale begraafplaats Schifferheide. ' H"
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

|
Groot is de leegte en het verdriet,
mooi zijn de herinneringen die jeachterliet.

"~""" Dankbaar voor wat hij voor ons allen heeft betekend, ge-
ven wij u met grote droefheid kennis dat heden, volko-
men onverwacht, van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjel Baggen
echtgenoot van

Jes Meulenberg
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed hij op
58-jarige leeftijd.

Geleen: Jes Baggen-Meulenberg
Sjo
Hans en Gerda
Familie Baggen IfiFamilie Meulenberg t

6165 BH Geleen, 25 mei 1989 |0rNachtegaalstraat 17 j.
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben dinsdag rijU
30 mei as. om 11.00uur in de parochiekerk van St.-Augus- L
tinus te Lutterade-Geleen, waarna débegrafenis op de be- t
graafplaats te Lindenheuvel-Geleen. JkBijeenkomst in de kerk. \
Daar wij overtuigd zijnvan uw medeleven, is er geen con- <ocdoleren. l
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal een ,f(
avondmis worden opgedragen maandag 29 mei om 19.00 'M
uur in voornoemde kerk. t^j
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het (L
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot m
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur. ~Q

I — ! 'V,
Op donderdag 25 mei jl. overleed, voor ons geheel onverwacht, onze op- "iirichter en voorzitter

Sjel Baggen $
Wij uiten onze dankbaarheid voor de vele diensten aan onze vereniging Nbewezen.
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blijven voortleven.Wij wensen Jesen kinderen veel sterkte in deze voor hun moeilijke dagen. I

Bestuur Bekskes '55 en leden1■ < .
Enige en algemene

dankbetuiging
Al uw warm medeleven betoond tijdens de ziekte,
het overlijden en de crematie van mijn goede man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Sander de Ruiter
hebben ons diep getroffen.
Langs deze weg betuigen wij u hiervooronze harte-
lijke dank.

Mevr. R. de Ruiter-Timmer
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, mei 1989

Juni: n(l^/f\ KORTING

Juli: VAKANTIE
Augustus: NIEUWE HERFSTCOLLECTIES

MaisonSpëê"Börn

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en devele brie-
ven en bloemen die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve echtgeno-
te, moeder, schoonmoederen oma

Efie
Koster-van de Beek

betuigen wij onze oprechte dank.
Cor Koster
Willy, Hans en Sander

Landgraaf, mei 1989

Voor het opgeven var-
overlijdensadvertenties voor de krant
van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Schols biedt zoveel meer in leer!

'"«*«*. i^^^^^jt^^^^i^^^^j

- !

J - ii ■ " -"

da's 'n echt vertrouwd adres!
HB Heerlen Raadhuisplein. Tel. 045-713463.
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REUMABESTRIJDING
MÓÉTLXX)RGAAN

Statenlaanl2B,2sB2GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848.Giro: 324.
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Het waarom zal nooit v
beantwoord worden, \ d
het gemis zal altijd ii
blijven. $

,j f,
Het is alweer een jaar geleden dat wij afsch*"1 j
moesten nemen van haar die ons zo dierbaar j
mijn vrouw en onze moeder

Gerda
Laeven-Widdershovefl
De eerste jaardienst zal worden gehouden op i°\dag 28 mei om 9.30 uur in de kerk van de H. Re"1
gius te Klimmen.

A. Laeven en kindere" r

. -" «e«e

il i " im i t ii^ ii i iiiW■ÉttNiliiiüÉüüi I
'o

biedt u aan: rAudi 80 SC 1.8/90 PK, 5-1984, zermatzilvermet.,
ii schuifdak, centr. portiervergr., 86.000 km
I Audi 80 CE 1.8/90 PK, 4-1987, wit, getint glas,

centr. port.vergrendeling, 58.000 km
| Audi 80 1.8/90 PK, 4-1987, metallic, 42.000 km

Audi 80 1.8/75 PK, 1-1988, zermatzilvermetallic,
32.500
Audi 80 1.8/75 PK, 5-1988, blauw, 22.000 km
Audi 80 1.8/75 PK, sept. 1988, tornadorood, 26.000
km y,

16maanden 100% garantie, gegarandeerde km-stand >>

■ ——"j
1

CRUTZEN AUTO'S Zelfs onze service kan niet meer stuk
.fl Hrn'S I u kunt bons ook ,erecnt voor:

fiffl Lfl ifl- mmm. - APK-keunngen
-sass,'"" \\^mmmw^ "^^^s mraÈ ~ banden' uitlaten, accu's en onderdelen tegen zeer scherpe prijzen

Jk^^^^^m,a^-mtmM ~L*a»m^m'mMmmm\\i^Êmm\ ~ schadereparaties aan alle merken
r^lu mHlfll ~ 'case-auto's

1 " i4mV^^^| Nissan geeft ul2 maanden werkplaatsgarantie!!!

oi|B==a|i| Vraag onze informatie over
■ffijffilnniVfllhijl Nissan autofinanciering!!!!

Stationsstraat 115Beek (L.) aal
Tel. 04490-71727 I — ■ MF-J-i I M »-*'««»,n*,. I 1 111 I■■ II

I Giro',55055
Astmawn*!
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Commissarissen Liof
vervangen directie

Directeur stapt op nu uitslag interne onderzoeken

Voor de vijfde maal 'rijks-onderzoek' sinds 1986 De personeelscommissie (een soort;
ondernemingsraad) heeft al inge--
stemd met de ingrijpende maatre-*
gels en de conclusies uit de rappor-
ten onderschreven. Voorzitter
Th.Hommels zei dat het personeel
blij is dat er concrete maatregelen;
zijn genomen, 'die opzrjn minst een
stuk verbetering inhouden.

Ook de commissarissen zelf vinden
dat ze hun accenten in het toezicht
op het Liof moeten verleggen, met
meer nadruk op het algemeen be-
leid. Totnutoe was die aandacht
vrijwel uitsluitend gericht op acqui-
sities. Van Aardenne bestreed ech-
ter dat de commissarissen hun toe-
zichthoudende taak niet voldoende
zouden hebben uitgevoerd.

Doorslaggevender, vond hrj wat uit
het organisatie-onderzoek tevoor-
schijn was gekomen. De verhoudin-
gen binnen het Liof zijn scheefge-
groeid. Het Liofzal veel meeraan de
ontwikkeling van nieuwe activitei-
ten moeten doen. Het gevolg is dat
binnenkort wordt gereorganiseerd.
Daarbij zal de personeelsomvang in
principe gelijk blijven. Er komt een
'plattere' organisatie, met mogelijk
méér afdelingen die allen recht-
streeks aan de directeur (de com-
missarissen trekken vooralsnog één
nieuwe man aan) rapporteren.

Burgemeester Stein
schakelt recherche in

MAASTRICHT - Algemeen direc-
teur drs R.Bullens van de Industrie-
bank Liof heeft 'in goed overleg'
met de raad van commissarissen be-
sloten op te stappen. Aanleiding
voor deze beslissing zijn de resulta-
ten van twee onderzoeksrapporten,
waarbij vooral dat over de Liof-or-
ganisatie funest is. Het onderzoeks-
bureau, Van deBunt in Amsterdam,
beveelt daarin aan van buiten een
nieuwe, tweekoppige directie aan te
trekken die het instituut nieuw elan
moet geven.
De raad van commissarissen, die de
conclusies grotendeels onder-
schrijft, heeft gisteren nog het per-
soneel over de onderzoeksresulta-
ten ingelicht.
Directeur Bullens verlaat het Liof
volgendeweek nog. In de plotseling
ontstane vacature heeft de raad van
commissarissen uit haar midden
drs A.Plantinga benoemd die per 1
junitijdelijk hetroer overneemt. Hij
zal voor naar schatting een halfjaar
de functie van gedelegeerd commis-
saris bekleden en in die periode al-
leen de directievoeren.
Dat betekent ook dat de twee
plaatsvervangers van Bullens,
drs J.Palmen en F. ooien, worden
gepasseerd. „Maar het is voor hen
geen degradatie. Zrj beraden zich

nog over de ontstane situatie," zo
liet president-commissaris
drs G.van Aardenne gisteravond
weten.
Hij benadrukte dat accountant Mo-
ret en Limperg (die was opgedragen
declaratiebeleid en projectbeheer te
onderzoeken) geen ontoelaatbare
praktijken heeft ontdekt. Niettemin
is het volgens de externe accoun-
tant nodig om de vergoeding van
reis- en representatiekosten bij te
stellen. Ook is gebleken dat de ver-
goedingen die Liof-werknemers
kregen voor commissariaten (bij be-
drijven waarin de industriebank
deelnam) niet altijd naar het Liof te-
rugvloeiden. Zo is naar schatting
voor ’ 15.000 in eigen zak gestoken,
terwijl de commissarissen op 22 mei
1987 hadden besloten dat die gelden
altijd voor het Liof waren.
„We praten echter over kleine be-
dragen," vergoelijkte Van Aarden-
ne. Hij zei dat de resultaten van het
accountantsonderzoek niet de be-
langrijkste waren. Aanscherping
van de budgetregels is volgens hem
alleen nodig omdat er in het verle-
den geld is uitgegeven dat te weinig
heeft opgebracht. „Er had wellicht
wat soberder met de -middelen om-
gesprongen kunnen worden," aldus
Van Aardenne.

Venlo, Tegelen
en Kerkrade
naar PLEM

HEERLEN - De gemeente Venlo.'
draagt de distributie van electrici-
teit en gas met ingang van 1 juni
aanstaande over aan de PLEM. De
PLEM neemt ook de de distributie
van electriciteit met ingang van del
zelfde datum over van de gemeente
Tegelen en Kerkrade. Gelijktijdig
wordt in Kerkrade ook de waterdis-
tributie overgedragen aan deWater-
leiding Maatschappij Limburg.
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Met deovername in Venlo is een be-
drag gemoeid van f 105 miljoen, in
Tegelen f9,8 miljoen en in Kerkrade
f 40,2 miljoen.

Alle transacties hebben geen gevol-
gen voor de werkgelegenheid. De
overname vloeit voort uit het stre-
ven van de overheidnaar concentra-
tie en integratie van de verschilléri;-
de vormen van energie-distributie.
Volgens de gehanteerde normei)
waren bovengenoemde gemeenten
niet groot genoeg voor een zelfstan-
dig voortbestaan. Alleen Maastricht
en Heerlenvoldoen aan dienormert
De verbruikers zullen van de over-
gang weinig of niets merken.

Statenvragen
AFCENT-
explosie

P-lfilN - Burgemeester mr Ed
Ner van Stem heeft def°°fdofficier van justitie giste-re verzocht wederom deHksrecherche op zijn ge-
reentehuis een onderzoek teren instellen naar het ver-enen van geheime per-
r°nsdossiers (zie LD van gis-
Pen). Hij zei in de verklaring
Fl* raadslid Harie van Mul-
jj die donderdagavond tij-
kps de raadsvergadering
ijHseling dreigde de stukken

te maken, voldoen-
ij- aanleiding te zien om dezeJ^alijke' zaak nader te latenVerzoeken.

dossiers, is gisteren nogmaals teniet
gedaan. Behalve dat burgemeester
officieel heeft verklaard dat er abso-
luut niets aan de hand is, kunnen de
wethoudersDriessen en Meijers een
brief tonen waaruit blijkt dat ze het
vorig jaar al de ambtelijke reken-
fout zelf hebben ontdekt en zelf
hebben gemeld bij de burgemees-
ter. Ook staat zwart op wit dat het
geld al lang geleden is terugbetaald.

men van de persoonlijke stukken,
die eigenlijk achter slot en grendel
behoren te liggen. Ook zal onder
meer doorgelicht worden hoe Van
Mulken de dossiers kon kopieëren,
wat hij ermee gedaan heeft en of hij
hulp kreeg van een of meerdere
ambtenaren.
De rijksrecherche is overigens pas
in maart vertrokken uit het Steinder
gemeentehuis. In september 1988
werd namelijk ook een onderzoek
naar het verdwijnen en op straat
gooien van persoonsstukken ge-
start. Dat onderzoek leidde niet tot
de opsporing van de dader(s). Stem
gaat trouwens een triest record sco-
ren, want sinds de verkiezingen in
maart 1986 is liefst voor de vrjfde
keer de rijksrecherche opgetrom-
meld. Bij vier van die zaken is Van
Mulken betrokken (de volmachten-
affaire, de voorschot-affaire, de de-
claratie-zaak van politiechef Gie-
lens en nu het nieuwste onderzoek).tijdens het onderzoekstaat

iv Jjraag noe het mogelijk is dat het
;^aslid in het bezit is kunnen ko- De beschuldiging van Harie van

Mulken dat de wethouders zich te-
veel salaris hebben toegeëigend,
want dat staat volgens hem in deBroeder Nelissen

in bestuur SBCN
j^AASTRICHT - Broeder Theo
NeliSSen, lid van de congreagtiean de Broeders FIC (de Broe-
ders van Maastricht) is benoemd
i 1het algemeen bestuur van de

Broeder-Cong-
Leagties Nederland (SBCN).
gfoeder Nelissen deed by de
poeders van Maastricht zijn eer-
te professie in 1948. Hij werkte?°ntereenvolgens in Maastricht,

j elmond en Amsterdam in het
fjlger onderwijs. Sinds 1964 was
jll' docentDuits aan kweekscho-
ol in Maastricht en Den Haag en

1970 aan het Fons Vitaely-peum in Amsterdam., er 1 augustus van dit jaarmaakt
jToederNelissen gebruik van deegeling vervroegde uittreding.

Rondvliegend gesteente heeft bo-
vendien een golfplaten afdakje van
een andere garage doen bezwijken.
Er ontstond een omvangrijke rava-
ge, maar persoonlijke omgelukken
deden zich daarbij niet voor. Bijko-
mend gegeven is dat de familie S.
net terug was van vakantie en de
nieuwgekochte trav2l-sleeper pas
één keer had gebruikt.

MAASTRICHT- Bij het slopen van
oude loodsen achter de Koepelkerk
in Maastricht zijn een Volkswagen
busje van het ministerievan VROM
en een travel-sleeper van de familie
S. uit Maastricht geheel vernield.
De voertuigen stonden geparkeerd
in een houten loods. Het geweld be-
gon met het van zes meter hoogte
neerstorten van een betonnen dak.
Door de kracht hiervan werd een
achtergevel naar buiten gedrukt,
die op zijn beurt neerstortte op de
houten garage.

Ravage door
neerstorten
van gevel

" Een van de door de instor-
ting totaal vernielde auto's.

Foto: WIDDERSHOVEN

vervolg van pagina 1
SCHINVELD - Om twaalf minuten
over vijf belde restaurant-eigenaar
M., die naast het restaurant woont,
voor de eerste keer de alarmcentraleen één minuut later deed hij dat
weer. Om 28 minuten over vijf was

Ide eerste brandweer-auto ter plek-|ke. Regionaal commandant
Schmedding zegt dat het Schin-
veldse korps er zeven minuten over
deed, om zich te melden. „Normaal
is dat twee of drie minuten", aldus
Severens. „Dus moet er iets mis zijn
gegaan."

Regionaal commandant Schmed-
dingwil 'de zaken nog eens goed op
een rijtje zetten', maar Severens wil
een eigen centrale, zoals voorheen.
„In Kerkrade hebben ze, naast het
0611-nummer, ook een eigen num-
mer. Dat werkt uitstekend. Op kos-
ten van de alarmcentrale in Gulpen

Igaan wij kijken ofdat ook in Onder-banken mogelijk is."

nummer één klein nadeel heeft. Het
is een schakelcentralewaardoor het
even duurt voordat men bh de juiste
instantie (ambulance, politie of
brandweer) terecht komt."

Verouderde meldkamer
oorzaak van problemen

Brandweer Schinveld wil eigen centrale " De brandiueer bezig met het
nablussen van het totaal ver-
woeste restaurant.

Foto: FRANS RADE

De fracties willen verder exact we-
ten wat er verbrand werd, of AF-
CENT over een vergunning daartoe
beschikt en of er regelmatig (ge-
heim) militair materiaal verbrand
wordt. PSP en CPN willen boven-
dien van het college horen dat d*?
verbranding beter, minder gevaa»-
lijk en milieuvriendelijker kan dah
AFCENT ze nu aanpakt.

BRUNSSUM - De Statenfracties
van PSP en CPN willen van Gede-
puteerde Staten opheldering over
de ontploffing van afgelopen
woensdag op het AFCENT-terein in
Brunssum. Bij het verbranden va»
materialen raakten vier militairen
vrij ernstig gewond. PSP en CPli
vragen GS om een eind aan de vef-
brandingsactiviteiten van AFCENT
te maken.
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sumse brandweer kent de proble-
men bij de alarmcentrale ook. Hij
noemt het 'een samenloop van om-
standigheden. „Het personeel valt
niets te verwijten. Men moet wer-
ken met apparatuur die al lang ver-
vangen had moeten worden. Daar
komt bij dat een algemeen alarm-

Overigens brak een brandweerman
bij de blusoperatie van gisteren en-
kele ribben, toen hij in een put viel.
Het woonhuis van de eigenaar kon
door de brandweer gered worden.
Over de oorzaak van de brand tast
de politie nog in het duister.

Commandant Engel van de Bruns-

'Beheersen klimaat is een illusie'

Duivenvluchten
' - Vandaag vinden de

se- e provinciale vluchten van dit
> o -"oen plaats. Bij gunstige weers-omstandigheden gaan in het Franserjerzon 6.363 duiven van dek^1-B.v.P. op de wieken voor een

efce over 500 kilometer. Het waren
f,,100 meer dan verleden jaar. De
g^°enix lost 3.200 duiven in Bour-fr.s. eveneens een vlucht over 500 ki-r^eter.

(ADVERTENTIE)
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Ook al wordt de atmosfeer met zijn
oplopende temperatuur tegenwoor-

De Utrechtse hoogleraar wees erop
dat er in het verleden vaker tempe-
ratuursschommelingen zijn ge-
weest, waarvan de oorzaak niet echt
bekend zijn geworden. „Het is moei-
lijkeen onderscheid te maken, wan-

dat klimaatbeheersing waarschijn-
lijk een illusie is, ook in de toe-
komst.
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MAASTRICHT- „We zullen hetkli-
maat nooit volledig onder controle
kunnen krijgen." Deze stelling de-poneerde prof.dr C.Schuurmans
gisteren in Maastricht waar hij tij-
dens het jubileumcongres van de
Nederlandse vereniging van artsen
inging op de relatie tussen het
weersklimaat en de gezondheid.
Schuurman, onderzoeker bij het
KNMI en hoogleraar meteorologie
aan de universiteit van Utrecht, zei

dig vaak omschreven als een broei-
kas, volgens prof.Schuurmans gaat
die vergelijking mank. „Het is hele-
maal geen kasklimaat. Het is geen
soep waarin je zout kunt strooien
om op die smaak te brengen."
Zonder de ernst van de situatie te-
kort te doen, stelde Schuurmans
verder dat het met het zogeheten
broeikaseffect niet zon vaart zal lo-
pen. „Het zal behoorlijk lang duren
voordat het zeker is dat het broei-
kas-signaal er is," zei hij.

neer sprake is van natuurlijke fluc-
tuaties en wanneer niet," aldtis
Schuurmans.

Hij is er wel van overtuigd dat dé sa-menstelling van deatmosfeer enigs-
zins in de hand te houden is en t<"»t
op zekere hoogte te beïnvloeden.
Voorbeeld hiervan noemde hij de
oliecrisis in 1973. In dat jaar is het
stijgende koolzuurgehalte (COl)
duidelijk verminderd. Maar, zo ver-
volgde Schuurmans meteen, de in-
vloed van een dergelijke maatregel
kan minstens zo ontwrichtend wer-
ken op andere gebieden. „Het mifl-
delkan erger zijn dan de kwaal," al-
dus prof.Schuurmans die pheitje
voor een stap-voor-stap benadering,
in de hoop dat dit leidt tot een 'gro-
tere harmonie tussen mens en na-
tuur.Historische geluiden op congres 'Eenheid en scheiding'

'Splitsing van Limburg was
verarming voor Maastricht'

Van onze verslaggever
*ÜJKHOVEN (B.) - Volgens de
historische literatuur werd de

Maastricht pijnlijkgetroffen
"°or de splitsing van de provin-
cfe Limburg. Maastricht wass.inds de Franse tijd een bestuur-uJk centrum met een krachtige

op zijn omgeving.
j-*°or de scheiding werd de stad°eroofd van een groot stuk van
jfjin natuurlijke achterland.
**aastricht was weer een afgele-gen grensvesting geworden, net
|"s vóór 1795. Bovendien verlie-er> na het uitbreken van de op-
stand veel vooraanstaande bur-gers en jonge intellectuelen destad om zich te vestigen in Bel-
«iè- Een gevoelig verlies waarvan

de hele 19deeeuw na-aeel zou ondervinden.

V 3* betoogde historicus
rs.W. Rutten als een van de

op het eendaags histo-
"sch congres '150 jaarLimburg,
eenheid en scheiding' dat giste-er» gehouden werd in het luister-r-Jke kasteelcomplex Alden Bie-sen in het Belgische Rijkhoven.

Op deze plaats, waar acht eeu-
wen Europese geschiedenis is
geschreven, hielden negen histo-
rici een voordracht waarin zij een
of meerdere aspecten in directe
of indirecte samenhang met 150
jaar twee Limburgen, belichtten.
Gouverneur dr.J. Kremers van
Nederlands-Limburg opende het
congres; zijn ambtgenoot
dr.H. Vandermeulen van Bel-
gisch-Limburg sloot de weten-

De rol van de stad Maastricht in
het geheel was een van de aange-
voerde aspecten. Rutten, als
hoofd afdeling onderzoek ver-
bonden aan het Sociaal Histo-
risch Centrum in Maastricht,
bracht daarbij onder de aandacht
dat de integratie van de stad
Maastricht in de staat der Neder-
landen maar moeizaam verliep.

schappelijke bijeenkomst af in
de late namiddag. De grens met België werd welis-

waar als hinderlijk ondervonden,
maar was niet echt een barrière.
Tot de eerste wereldoorlog bleef
Maastricht meer georiënteerd op
het Luiker en Akener land dan
op het verre 'Holland. De groot-
industrie van Maastricht was
voor grondstoffen, kapitaal, ar-beid, knowhow en afzet aange-
wezen op het nabije buitenland.

Rutten rekent echter af met de
gedachte dat Maastricht een stad
bleef in een land zonder grens.
Volkstellingen tussen 1859 en
1889 wezen uit dat het percenta-
ge in België geboren Maastrich-
tenaren gestaag terugliep. Een
ontwikkeling die zich in andere
Limburgse grensgemeenten
evenzeer voordeed. Ook omge-
keerd nam tussen 1846 en 1856
het aandeel af van personen van

Bij de herdenking van 150 jaar
twee Limburgen spreken de bei-
de provinciale besturen de inten-
tie uit om de onderlinge banden
aan te halen. Er is een omvang-
rijk programma opgesteld om in
de sectoren jeugd, sport, ge-
schiedbeoefening, onderwijs,
toerisme, cultuur en voorlichting
tot nauwere samenwerking te
komen. Het congres in Alden
Biezen wordt daarbij als een van
de hoogtepunten gezien.

De jongelieden in Maastricht on-
dervonden de concurrentie van
de arbeids- en huwelijksmarkten
van Luik en Aken. Rond 1870
kwam 34 procent van de bruiden
van buiten de stad en 46 procent
van de bruidegoms. Rond 1910
was nog slechts 17 procent van
de bruiden allochtoonen 31 pro-
cent van de bruidegoms. De hori-
zon van Maastricht werd steeds
kleiner, de mobiliteit van de be-
woners minder.

Nederlands-Limburgse origine
in de Belgische provincies Lim-
burg'en Luik.

Bruiden
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Deze tapijten, in
pasteltinten, met effen

middenvlak en eenvoudige
randmotieven zijn geheel
afgestemd op de huidige

woontrend.

|nUBDOLS&CO|
Markt 31, Sittard
tel. 04490-12605

Een vertrouwd adres
sinds 1905
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" N.H. Wiarda (t)

HEERLEN - In zijn woonplaats
Klimmen is oud-ABP-hoofddi-
recteur dr mr Nitard Hendrik
Wiarda donderdag op 74-jarige
"eeftijd overleden. De heer Wiar-
da was al geruime tijd ziek.

Oud-directeur
ABP N. Wiarda

overleden
„Wij houden hem in herinnering
als een man met visie, die met
grote doortastendheid en inzet
ruim twintig jaar lang werkte aan
het uitbouwen van het ABP en
aan een verdere zelfstandiging
van het fonds", aldus de huidige
president-directeur mr drs
M. Snijders in een reactie op het
overlijdenvan een van zijn voor-
gangers.

hij tot aan zijn pensioen in 1980
uitoefende.

Oe in 1915 in Enschede geboren
wiarda begon zijn loopbaan by

ministerie van Financiën. In
1952 werd hij daar benoemd tot
directeur van de commissie voor
oorlogsschade die zich later ook
Bing bezig houden met het uitke-
ken van schadevergoedingen na
de watersnoodramp van 1953. In
1957 werd N.H. Wiarda benoemd
tot directeur van het Rijks In-
koop Bureau.

De rouwdienst wordt dinsdag
aanstaande om 13.30 uur gehou-
den in de aula van het cremato-
rium aan de Imstenraderweg in
Heerlen.

Twee jaar later, in 1959, volgde
zijn benoeming tot lid van de
pensioenraad van het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds. Toen
de pensioenraad in 1966 werd
omgezet in een Raad van Toe-
zicht en er een directie werd op-
gericht die belast werd met de
dagelijkse leiding werd hij be-
noemd tot directeur. Een jaar la-
ter volgde zijn benoeming tot
hoofddirecteur, een functie die
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Limburgs dagblad provincie



Plaatstekort dreigt
in bejaardenhuizen

ten (op te vangen via thuiszorg)^,
van bejaarden die chronisch (11*2
meiijk) ziek zijn (naar de bejaard 1
huizen). Hij denkt dat hiervoor $%
ruime mogelijkheden zijn als d«J
nen die de opvang overnemen 't
richte ondersteuning krijgen va^het verpleeghuis.

ARNHEM - Het aantal verpleeg-
huisbedden, nu 50.000, mag tot 1990
nog tot 53.000 stijgen. Verdere uit-
breiding daarna wordt voorshands
opgeschort. Maar dat betekent wel
dat er in 1990, als de huidige norm
van 2,5 bedden per 100 bejaarden
wordt toegepast, een tekort zal zijn
aan 6.600 bedden (11 procent).

Drs. J.M. Valk, verpleeghuisdirec-
teur en lid van het presidium van de
Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid, becijferde dit donderdag
in Arnhem op een congres ter gele-
genheid van het tienjarig bestaan
van het verpleeghuis Regina Pacis.

Hij verwacht dat de verpleeghul^
in de toekomst hun reactiveri"JSfunctie (revalidatie) verder zul\
ontwikkelen en dat ze zich ookC,
meer zullen gaanrichten op deffj
te bejaarden. Bovendien ziet hij i
adviseren en ondersteunen vj
„aanpalende zorgsectoren" ook j

een belangrijke toekomstige
voor de verpleeghuizen.

Kruis van Heilig
Jaar nu in
bisdom

Roermond

Volgens hem gaat het bij de „stop"
in 1990 om een soort maatschappe-
lijk contract, waarbij is verzuimd de
randvoorwaarden aan te geven. Zo
zal volgens hem dethuiszorg finan-
cieel en organisatorisch moeten
worden versterkt, zal de huidige ca-
paciteit van de bejaardenhuizen
moeten worden gehandhaafd en
moeten de verpleeg- en bejaarden-
huizen meer geld krijgen omdat
hun patiënten- en bewonersbestand
door de dubbele vergrijzing gemid-
deld „zwaardere" zorg nodig heeft.

ROERMOND - HetKruis vaoJj|
Heilig Jaar, door Paus Joah^Paulus II beschikbaar gesteld *de jongeren over de hele wef*.
is dit weekeinde in het bis»''
Roermond. Het 35 kg wege^
kruis staat opgesteld in de
Christoffelkathedraal te Bo^
mond.

Valk zei dat een belangrijk deel van
de zorg in de verpleeghuizen, als
verdere capaciteitsuitbreiding niet
mogelijk is, zal moeten worden
overgenomen door de bejaarden-
huizen. Maar het is de vraag of die
deze extra taak wel aan kunnen. De
opnamecapaciteitvan deze sector is
de laatste jaren verkleind. In 1984
was van alle 65-plussers 7,8 procent
in een bejaardenhuis opgenomen,
in 1988 nog maar 7,3 procent.

Bij een norm van 7 procent zouden
er in het jaar 2000 ongeveer 152.000
plaatsen in bejaardenhuizen moe-
ten zijn, 13.000 meer dan nu. Maar
volgensValk ziet het er juistnaar uit
dat het huidige aantal tengevolge
van de financieringsproblemen bij
de provincies nog met enkele tot
vele duizenden zal afnemen.

Hedenochtend wordt het kr i

door jongeren naar de sta
schouwburg in Roermond ge^
gen waar het tweede lustrum v
de diocesane geloofscursus vfO j
gevierd (aanvang 11 uur). Na
vespers in de St.-ChristoffeJ,
thedraal (aanvang 16 uur) w<>£hetkruis overgebracht naar de
siliek van 0.L.-Vrouw in Ma
tricht. Na de eucharistieviei"1

daar (aanvang 18.30 uur) wo,
het kruis meegedragen tijd*(
een bidtocht door de binnenste

Al met al dreigt het verschil tussen
behoefte, berekend op basis van het
huidige, al sterk veranderde ge-
bruik van bejaardenhuizen, en de
opnamecapaciteit in het jaar 2000 in
de vele tienduizenden plaatsen te
lopen, aldus Valk. Bij terugkomst in de basil'

staan Sittardse jongeren ger^
om het kruis te voet over te br
gen naar Sittard. Zondagmoi»
gaat ket kruis mee in de grote
cramentsprocessie van Sittard'

Hij betwijfelt dan ook of voldoende
substitutie (vervanging van de ene
vorm van zorg door de andere) mo-
gelijk en verantwoord is. Toch zal
daartoe volgens hem een serieuze
poging moeten worden gedaan. De
praktijk zal moeten uitwvjzen waar
de grenzen liggen.

Vervolgens vertrekt het Wj
naar Noord-Nederland om uit
delijk in augustus in het Sp3^
Compostela te arriveren waa1' j>
internationale ontmoeting v,e
jongeren is met paus Joha*1

Paulus 11.

Valk meent dat de verpleeghuizen
bepaalde taken helemaal of gedeel-
telijk zullen moeten afstoten, zoals
de verpleging van stervende patiën-

Zaterdag 27 mei 1989 " 16

A

Elke dagmetde handzonnescher-
men neerlaten en weer ophalen?
JNgarbuiten rennen bij een plotse-
linge onweersbui? Met een /,' -"^. éA jjn >?*ü|||pMl
KEMA-goedgekeurde buismotor fi£' rMr*<^§k\ k&b'van Somfy pakt u het handiger Jff6 /jiÊF^£JfsmL\ K ''"Ites 'I
aan. Via de bedieningsknoppen fjLi %s?■ ~"-\"~""Van de Somfy-Matic zet u een Wm Jk,^fz^/v^EIT "'" ■ — —'scherm of een hele serie in bewe- vf&iP**- vf ’

~
-ging. Met devan een zon-en een Ssfiifc \ /ÊT'\\ >/windontvanger voorziene Somfy- afeP^L. / .isÊr VMatic laat u alles aan de techniek / MËF f' f£*
"en aan denatuur over. Bij zonne- Wkr 1^ fr.'/?''./'schijn rollen uw schermenvolauto- jSSÈBK f/ ff /Jmatisch weer terug. Handig en BolcJF_x-r*\ Jf. '' rrf«veilig. Laat uw omgeving maar la- Bui_P \\ ix.^ '{'
cherig reageren op uw Somfy- llle .^4^l -^ -*■—H—"
motor of de hyperintelligente J^HB-iSSP^ V;W/j?jfip|!il!lÏ[il|iili cfc»
Somfy-Matic. Weerof geen weer, . ma

;nu lacht uze allemaal uitl t 1-:.'. -tl

U herkent hem aan het Somfy-diploma

VENETIAN BLINDS SI

11111111111111111111111111111111111111111111111l
■■■■—■^■^■^^^^

ïïili. - -X; «JU :p I '
/Irfag d/f /c/ncf

er befer
/an worden?
erre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

11111111111111111111111111111111111111111111111 l

f NV-IUTSBEDRIJF-HEERLENn
Het aanbod van goede radio- en televisiezenders neemt fors toe.
Kabeltelevisie Heerlen volgt die ontwikkelingen nauwgezet en streeft
naar een optimaal, eigentijds programma-aanbod.

Onder verantwoordelijkheid van Totaalnet Zuid-Limburg is sinds 22 mei
jl. op kanaal 47+ van het Heerlense kabelnet de satellietzender
MTV-Europe te ontvangen.

Naast de eigen 16 televisiezenders en 24 radiozenders is dit een
uitbreiding die, evenals eerder TV Gazet, Heerlense Kabelkrant en
Gouden Gids, via Kabeltelevisie Heerlen zonder verhoging van het
abonnement is te ontvangen.

In totaal dus nu al 20 televisieprogramma's. m*»

Heeft u destijds als een van de weinigen geen abonnement genomen
op Kabeltelevisie Heerlen en denkt u daar nu anders over, neem dan
contact met ons op.

TELEFOON 764380.

* i

/
f--———---■—-—————!
I Transcendente meditatie i

' *«-*cl -*/°or a-^s j&el*er uitgerust.
'Waa\\v*i&.M "' 9ee<t rUSt diePer d3n SlaaP'

m TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.
m TM: geeft helderder denken en doeltreffender

; TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.
■ff TM: geeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.

TM: is een eenvoudige ontspanningstechniek en
wordt 2x per dag beoefend gedurende 15'a20

Mah. Mah. Jogy mjn jn een comfortabele stoel.

Vrijblijvende informatie-avonden:
| Brunssum: Nuth: Maastricht:
| Dr Brikke Oave mevr. Postel Alexander Battalaan 44
j Lindeplein 5 Europalaan 3 dinsdag 30 mei
j maandag 29 mei dinsdag 30 mei
I Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

Inlichtingen: 045-241385/043-252610. I
b—————————--_-J

i^BK^^Kii||j^^^^^|ÉM W^'lmmmmm\ % ' 'fflmX^M

Exclusief voor U bij.

binnenhuisofesg/?
Rijksweg Centrum 2-2a, 6161 EE Geleen

A Telefoon 04490-49212*

Alfa 33 1.3 S rood 1987 19.500,-
Alfa 33 1.3 Milano wit 1986 15.500,-
Alfa 331.3 grijs kent. wit 1985 11.000,-
Alfa33 1.5 ivoor 1984 13.400,—
Alfa 33 1.5 donkerrood 1984 13.400,—
Alfa 33 1.3 S wit 1986 16.850,-
Alfa7s 1.8 grijsmetaal 1987 28.500,—
Alfa 33 1.5 LPG wit 1985 15.500,-
Alfa 331.3 Milano rood 1987 16.500,—
Alfa 75 1.8 wit 1987 27.000,-
A1fa751.8 grijsmetaal 1987 28.000,—
Alfa 90 2.5 Q Oro grijsmetaal 1988 37.500,-
Alfasud Sprint 1.3 rood 1984 14.000,-
AlfaSUd 1.5 groenmetaal 1982 6.500,—
Giulietta 1.6 grijsmetaal 1984 11.500,—
Giuliettal.6 wi, 1984 12.000,-
Giulietta 1.6 beige 1982 6.000,—
Audi 100 CS 136 pk, div. extra's wit 1987 37.500,-
Austin Maestro 1.6 MG zwart 1984 9.250,—
BMW 730 blauw 1978 5.000,-
Citroën BK 19 TRS blauwmetaal 1986 20.500,—
Citroen Visa 11 RE 5-drs. rood 1986 8.600,—

; Fiat Panda 45 wit 1986 8.850,-
-" Fiat Ritmo 60 blauw 1935 8.500,-

-: Fiat Ritmo 60 grijs 1984 7.250,-
-j Hyundai Stellar 2.0 GLS grijsmetaal 1987 22.000,—

Hyundai Pony 1.5 L 3-drs. demo wit 1988 16.000,—- Nissan Bluebird 1600 L blauwmetaal 1987 17.500,—
Nissan Cherry blauwmetaal 1983 6.800,—
Peugeot 309 XL Profiel blauwmetaal 1987 15.000,-
Renault 11 Broadway rood 1985 11.000,—
Seat Ibiza 1.2 GL roo d 1986 11.750,-
Skoda 120 LS roo d 1985 4.250,-

-; Toyota Corolla 1.3 DX grijsmetaal 1984 9.000,-

-* Met Bovag-garantie * Zonder inruil hoge korting * Exclusief afleveringskosten

Automobielbedrijf E.A.KOZOLE B.V.

: Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan) Schaesberg - Telefoon 045-321088

'.— 1 'V'-llg&^WfflKflMTX m wJL*ff»Mßi il HmV Mi^V Wl^m^^ndn Fw»ImW i^B y»BJSiBB I

i^V * * KH <JA£sS&Ss^^Y eau! iMffr ’

Bij elke Panda of Uno
doen wij u nu sportbanden cadeau.

I\LSu deze zomerhetrijplezier van de dat is mooi meegenomen als u bedenkt

jonge dynamische Panda of de super- dat de Panda er al is vanaf f 13.250,-en

complete en ruime Uno opvakantie wilt dat val Unorijdt voor maar f 17.800,-.

beleven, gaat u niet alleen met typisch
v^F kiest u liever het voordeel

Fiat temperament op reis. U rijdt ook
in geldf

superschoon dankzij hun injectiemotor,

driewegkatalysator en Lambda-sonde. Dat kan ook en daardoor wordt uw

Hun standaard vijfversnellingsbak Panda ofUno nog een stuk voordeliger.

voegt daar nog veel rijplezier aan toe. Rekent u daarbij onze zomerse inruil-

Maar bovendien geven wij u graag iets prijzen voor uw huidige wagen, dan is

extra's mee. Zonder extrakosten krijgt het goedom sneleven naar onze Vakan-

uvan ons sportbanden cadeau. En tic Voordeel Show te komen. 8080

*
Fiat Panda en Uno. Eén brok temperament.

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75

BMW 318i1987 I
BMW 316 1981 !
Citroen BK RE 1987
Fiat Panda 1982-'B5 '87 I
Fiat Uno 1985
Ford Sierra 2 L GL 1986
Ford Escort 1300 GL 1986
Ford Escort 1600 CL '86-'B7
Hyundai Stellar 1600 SL 1988
Mitsubishi Colt '84
Opel Corsa 12 S zwart 1988 «
Opel Kadett 1300 LS 1988
Opel Kadett LS 1986
Peugeot 305 break 1985
Peugeot 205 Accent 1987
Peugeot 309 Allure 1987
Renault 21 TL '86
Skoda 130 LS 1987
Seat Fura 1986
VW Golf C diesel 1986 1987
VW Jetta 1300 4-drs. 1986
VW Polo coupé Avance 1987
VW Polo Oxford 1984 - '85
VWPolo Shopper 1987
VW Golf C 1300 1985 - '86 - '87

" Audi 80 GTI986
Audi 80 18S '87
Volvo 340 GL '83-'B5
Volvo 360 GLS '85
Golf 1600 3-drs. '85-'B6
Golf GT '87
Polo Coupé GT '87

±100 inruilauto's van diverse merken
en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

/
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provincie

Officier eist tegen twee verdachten acht jaar gevangenisstraf

Geknevelde vrouw (74) kwam
na beroving om het leven

Belgische minister roept op tot meer samenwerking

Het symposium in Maastricht werd
gehouden ter gelegenheid van de
uitreiking van de Euregio Maas-
Rijn-prijs aan de Duitse hoogleraar
prof.dr H.Breuer. Deze prijs, in 1983
ingesteld door de samenwerkende
kamers van koophandel in Euregio,
wordt sporadisch toegekend aan
mensen die zich verdienstelijk heb-'
ben gemaakt voor de samenwer-
king binnen het gebied van grofwegHasselt, Luik en Aken.

'Niet opbieden tegen
elkaar in Euregio'

MAASTRICHT - Het moet maar
eens afgelopen zijn met de onderlin-
ge concurrentie in de Euregio. Ne-
derland, België en Duitsland moe-
ten niet langer meer proberen el-
kaars vliegen af te vangen als een
nieuw bedrijf zich in de regio wil
gaan vestigen. Die boodschap gaf
de Belgische minister Claes van
economische zaken gisteren ten
beste in het MECC in Maastricht,
waar een symposium werd gehou-
den over de toekomstmogelijkhe-
den van de Euregio als marktge-
bied. „Het heeft geen zin om tegen
elkaar op te bieden," zei Claes.
„Om het maar brutaal te zeggen: we
moeten onze nationalistische refle-
xen afzwakken en resoluut kiezen
voor grensoverschrijdende samen-

werking. Stilaan groeit het besef dat
grenzen niet meer zo belangrijk zijn.
Of een werkloze nu een baan kan
vinden in Maaseik of Maasbracht,
dat isvan ondergeschiktbelang," al-
dus de Belgische vice-premier.

Hij vindt het danook een verwerpe-
lijke zaak wanneer overheden het
als een overwinning blijven be-
schouwen als ze een bedrijf gestrikt
hebben binnen hun grenzen.

„Daardoor hoefden wij haar ook
geen pijn te doen...", stond in het
procesverbaal als een van hun uit-
spraken opgetekend. Terwijl beide
mannen nog de flatwoning op ande-
re kostbaarheden doorzochten, pro-
beerde de vrouw de band voor haar
mond weg te trekken en zich te be-
vrijden. De indringers zagen daarin
aanleiding een en ander nog eens
extra aan te halen. Na een kwartier
vertrokken zij, hun slachtoffer in
verstikkingsgevaar achterlatend.
Voor een deel van de buit incasseer-
den zij later bij opkopers nog geen
duizend gulden.

aan het hoofdbleek vast te plakken,
werd de kleefband op de bewuste
plaats met een mes losgemaakt.

" V.l.n.r. president mr J. See-
len, de raadslieden mr P. Hou-
ben en mevrouw mr M. Hoger-
vorst, verdachte T. en verdach-
te J.

Tekening: KAREL GERRITS

Muziektheater zorgt
voor hoofdbrekens

" Camille, Saskia, Esther, Chantal, Roy, Claudia, Martine en Lara waren de eerste vwo-
leerlingen van het Sint Maartenscollege die examen deden in tekenen. Alhoewel de concen-
tratie van sommigen gestoord werd door de binnenkomst van de fotograaf een half uur
voor het einde, vonden ze het toch wel leuk dathet vak tekenen eens de aandacht kreeg.

Foto: WIDDERSHOVEN

UpA-STRICHT- „Een gruwelijk gebeuren waarbij op een har-
i°ze manier is opgetreden". Zo kenschetste officier van justi-
L^r H. Smalburg gisteren in de Maastrichtse rechtszaal eeniv^lddadige beroving, op zaterdag 4 februari in Hoensbroek
|Pleegd door de 31-jarige Kerkradenaar J. en de 28-jarige
l dienaar T. Hun slachtoffer was de 74-jarige alleenwonende
l Uw Katimah, die 'afdoende' gekneveld werd achtergelaten
L 3ts gevolg daarvan door verstikking om het leven kwam.»s een week na het drama werd haar lijk gevonden. „Nie-
kjl^ weet hoe lang zij daar in de doodsnood heeft gelegen.
L^hjk heeft het niet lang geduurd", zo verwoordde recht-|3kvoorzitter mr J. Seelen zijn medeleven. Tegen ieder van
ta, e verdachten eiste de officier acht jaar onvoorwaardelijkevangenisstraf.

Geen pijn

ogen dicht en vervolgens haar
mond. Hierna werden met sjaals
nog haar enkels en polsen aan el-
kaar gebonden waarna dc vrouw op
dc grond werd gelegd. Met dc op-
merking „Wij hebben haar geen pijn
willen doen en ook heel voorzichtig
neergelegd" ontlokten beide ver-
dachten aan officier mr Smalburg
een scherpereprimande. „Dc vrouw
verkeerde in pure doodsnood toen
zij op dc grond werd gelegd!"

Het tweetal, dat volgens afspraak
Duits met elkaar sprak, ontdeed de
vrouw minitieusvan de halsketting,
armbanden en ringen die zij droeg.
Toen een der sieraden onder tape

Dealers

De dood van hun slachtoffer had-
den zij kunnen voorzien toen zij de
deur achter zich dicht sloegen. Een
felle uithaal deed mr Smalburg nog
naar drugdealers die hij graag mee
bestraft zou willen zien voor ernsti-
ge gevolgen van verslaving zoals
hier het geval.

In zijn requisitoir hekelde officier
van justitie mr Smalburg de hoogst
ernstige manier waarop beiden in-
breuk hebben gemaakt op het ge-
voel van veiligheid dat mensen in
hun eigen woning moeten kunnen
hebben. In de onderhavige 'zaak
hebben de twee verdachten naar
zijn mening „welhaast met voorbe-
dachtenrade" gehandeld.

De rechtbank doet in deze zaak uit
spraak op 9 juni.

Zij bepleitte snel een aanvang te
maken met daadwerkelijke hulp-
verlening onder leiding van het
Consultatiebureau voor Alcohol en
Drugs. „Daarmee kan de rechtbak
recht doen aan de persoon en de
omstandigheden van deze man", zo
meende mevrouw Hogervorst.

„Dat geldt wel voor de beroving,
maar niet voor het tragisch gevolg",
voerde hij aan. Hij bepleitte een
strafreductie van tenminste twee
jaar. Als raadsvrouwe voor T. schet-
ste mevrouw mr M. Hogervorst uit-
voerig het levenvan haar cliënt, die
volgens haarvan zijn prille jeugd af
is achtervolgd door een klaarblijke-
lijk onafwendbaar noodlot en thans
in volkomen isolement leeft.

Pleitend voor J. verwierp mr P
Houben de aantijging dat hier is ge
handeld met voorbedachten rade

laten. Onherkenbaar door over het
hoofd getrokken kousen sloegen
beide mannen onmiddellijk toe. Zij
draaiden dc vrouw met dc rug naar
hen toe en terwijl dc een met zijn
hand haar mond afdekte begon dc
ander haar hoofd te omwinden met
tevoren in een Heerlens warenhuis
gestolen tape. Eerst plakte hij haar

R
jj gevolg van drugsverslaving
[,aen beide mannen voortdurend
l^ttipen met ernstig geldgebrek.
i't^eerlenaar, zo bleek gisteren.ter
jj^^g, was reeds verslaafd vanuit

D 'agere schooltijd. Een terloopse
C?rk »ng van T. dat hij in Hoens-
,Jk een bejaarde dame wist te
t|*l met veel contanten en een
ot ? aan gouden sieraden, leidde
l^'^t plan deze vrouw met weinig
'it rt mot'even te gaan opzoeken.

t"-'^ waarin hij vriendschap-y«e omgang had met een klein-
|?"Jter van de vrouw herinnerde
Veerlenaar zich dat zij haar flat-
\ IT1ë extra had vergrendeld en
■) de deur placht te openenr onbekenden.

'Omaatje!'
Pörv,avond dat hij met zijn makker
ij haar etagewoning stond, wist
jPür bejaarde toch te overreden dejL open te maken. „Omaatje!!!jka atje!!!'' fluisterde hij door de
IrJ^nbus. De bewoonster trok
ttVvo^ los en draaide het slot om,htu "Jkeiijk ervan overtuigd eenIT °üwde gast te kunnen binnen-

nen ging niet altijd even gemak-
kelijk, daar in een nevenliggend
lokaal harde muziek klonk en
een paar leraren buiten het klas;
lokaal een hinderlijke conversa*
tic voerden.

raar Ursic. „Best wel pittig, maar
niet moeilijker dan het schoolon-
derzoek," was een van de leerlin-
gen van mening.

Tekenleraar G. Beunis was van
mening dat het examen reuze
meeviel. „Het was wel moeilijker
dan vorig jaar, maar ik had meer
vraagjes over de diverse gebie-
den verwacht. Wie zich had voor-
bereid, kon het goed maken."

Het vwo-examen wiskunde B
was minder bewerkelijk dan wis-
kunde A, zegt leraar Ursic van
het Sintermeerten scholenge-
meenschap. Zelf had hij wel drie
uur zitten rekenen op de vragen
van wiskunde A. Het B-examen
was relatief eenvoudiger. Hij
dacht dat zijn leerlingen het er
wel goed vanaf zouden hebben
gebracht. „Op een paar lastige
onderdelen na was het heel goed
te maken."

Van onze verslaggeefster
HEERLEN/MAASTRICHT

kunstgeschiedenis' worstelen.
Ze kregen vijfendertig vragen
voorgeschoteld over het theater,
het centrale thema dit jaar.

Vwo-leerlingen die tekenen, tex-
tiele werkvormen of handenar-
beid in hun eindexamenpakket
hadden, mochten zich gisteren
door het centraal schriftelijk exa-
men 'kunstbeschouwing en

Tekenen

De leerlingen van het Sint Maar-
tenscollege hebben geen spijt
dat ze het vak tekenen gekozen
hebben. Wel zouden ze willen dat
de omgeving wat meer waarde-
ring ervoor krijgt. Martine: „Het
wordt gezien als een gemakke-
lijk vak. Maar jemoet er erg veel
tijd in steken. Het is goed voor de
algemene ontwikkeling en je
leert kritisch naar dingen te kij-
ken en ze te beoordelen."

De leerlingen van het Sint Maar-
tenscollege in Maastricht vonden
het examen minder pittig dan
verwacht. Alleen de vierde opga-
ve over de decors van het futuris-
tische ballet Macchina Tipografi-
ca en de laatste vragen over het
Muziektheater in Amsterdam le-
verden nogal wat hoofdbrekens
op. De vragen bij de performan-
ces van Uwe Laysiepen en Mari-
na Abramovic hadden ze het
leukste gevonden.

„Ja, maar hij is de leraar. Naar
hem moet je niet luisteren," zei
Dorien, een leerlinge die eigen-
lijk liever anoniem had willen
blijven. Zij vond dat het maar
een vaag examen was met weinig
gegevens. Ze was ook wat teleur-
gesteld dat er zo weinig differen-
tialen in stonden. Mede-leerlinge
Rosanne had het moeilijk gehad.
Ze was op het laatst in tijdnood
gekomen. „Als je goed had door-
gewerkt was het wel gelukt.
Maar ik kwam uit sommige din-
gen in het begin niet goed uit."

De vwo-ers kregen vier sommen
met totaal 16 vragen voorgescho-
teld. Rosanne had vooral lang zit-
ten dubben over vraag 11 en als
je die niet goed had kon jevraag
12 niet maken. Dat was ook een
vrij moeilijke vraag beaamde le-

„Je moet overal zoveel kenmer-
ken noemen. Maar zeker weten
of je het goed hebt, weetje niet,"
zei Saskia. Job: „Je kunt alleen
maar leren voor de basiskennis.
Op het examen moet je het ver-
der maar verzinnen." Dat verzin-

De leerlingen hebben overigens
ook een praktisch examenstuk
moeten maken, dat door de eigen
leraar en een tweede corrector is
beoordeeld. Ze mochten kiezen
uit vijfonderwerpen, waarvan de:
café affiches en Tschernobyl hei
meest werden gekozen. De werk-
stukken zijn opgehangen op
school en de moeite waard om
naar te kijken.

(ADVERTENTIE)

KELA WONINKRIJK
SHOWROOM

Chesterfields exclusief
geïmporteerd uitEngeland, tax-tree

buying possibie
Piet van heugtentapijttegels

rechtstreeks van fabriek.
Alleen zaterdags geopend van 10.00

tot 16.00 u. of na telefonische
afspraak.

Hoensbroek, Kouvenderstraat 136.
Teleloon 045-222947.

Exclusief voor Limburg
*■

jos van den camp

HOENSBROEK/HEERLEN - Prof
mr Jan Reijntjes (42) heeft gisteren
bij zijn ambtsaanvaarding tot hoog-
leraar in de rechtswetenschappen
aan de Open Universiteit de nodige
'juridische balonnetjes opgelaten.
'Nee', geeft hij toe, aan keiharde
stellingen en voorstellen tot wets-
wijzigingenwaagt hij zich niet: „Dat
laat ik over aan de politici die zeker
geïnteresseerd zijn in mijn rede."

" Prof Jan Reijntjes ...meer toezicht op toezichthouders...
Foto: CHRISTA HALBESMA

Prof mr Jan Reijntjes bij ambtsaanvaarding Open Universiteit:

'En wie controleert
nu de controleurs?

de jurist is het soms van zo groot be-
lang (bijvoorbeeld milieudelicten)
dat een persoon getuigt in een straf-
rechtelijke procedure, dat zijn ge-
tuigenis in een eventueel later sta-
dium nooit tegen hem mag worden
gebruikt. Anderzijds bepleit hij een
ruimere bevoegdheid voor de poli-
tie wat betreft het observeren en af-
tappen van telefoonlijnen bij nog-
niet-verdachten (nu officieel niet
toegestaan). Maar met deze en al
eerder 'opgelaten balonnetjes' doet
Reijntjes verder niets; hij hoopte
- zoals reeds gezegd - op politici in
de zaal.

Bij de bijzondere opsporingsdien-
sten is dit vanzelfsprekend in ver-
sterkte mate het geval", luidt de kri-
tiek van Reijntjes die zijn officier-
schap bij het Openbaar Ministerie
in Maastricht heeft opgegeven voor
het hoogleraarschap aan de Open
Universiteit.

De opvallendste passage in
Reijntjes' oratie-rede ('boef of bur-
ger?'), die hij gisteren zijn gehoor in
het Hoensbroekse kasteel voor
hield, was een oproep tot meer 'toe-
zicht op de toezichthouders. En
daarmee doelde hij op de door hem
gewenste controle op ambtenaren
van bijzondere opsporingsdiensten.
Voorbeelden daarvan zijn de Alge-
mene Inspectiedienst (AID), de
Economische Controle Dienst
(ECD), de Fiscale Inlichtingen en
Opsporings Dienst (FIOD).

Zo maakt Reijntjes er bezwaar te-
gen dat een bijzondere opsporings-
dienstals deAID zo nauw verweven
is met het beleid van zijn bestuurs-
orgaan (in dit geval het ministerie
van Landbouw en Visserij), dat ook
hetgezag over die dienst uitsluitend
toekomt aan het ministerie.

„Hier kan ik zaken beter uitspitten.
Bij het OM werd ik geregeerd door
de telefoon. Ik zag er altijd weer de
zelfde boeven. Ik wilde weer eens
wat anders. Frustratie heeft ook een
rol gespeeld. Naar verhouding boek
je als officier van justitie te weinig
succes: te veel 'kleintjes', te weinig
'grote boeven'", aldus Reijntjes.

Dat moet anders geregeld worden,
meent de gewezen officiervan justi-
tie. „Ook al spreken de ministeries
mijn stelling tegen dat ze gewoon-
weg baas willen blijven in eigen

Behoorlijk
In 'de kleine lettertjes' van zijn gis-
teren uitgesproken oratie-rede gaat
de geboren Groninger verder in op
bescherming van getuigen. Volgens

Aftappen

huis. Er is een dringende behoefte
aan toezicht op de toezichthouders.
En dan met name op de legaliteits-
en behoorlijkheidsaspecten van
hun bezigheid." Zeker gezien de in-
breuk die de activiteiten van de bij-
zondere opsporingsdiensten op het
leven van burgers kunnen hebben,
meent Reijntjes dat controle op de
diensten noodzaak is.

Hierbij dient aangetekend te wor-
den dat een officier van justitie
wordt ingeschakeld als een bijzon-
dere opsporingsdienst met zuivere
opsporingsactiviteiten aan de gang
is. Maar volgens Reijntjes is er ook
vaak sprake van minder duidelijke
activiteiten (indien er nog geen dui-
delijke verdenking bestaat en een
bijzondere opsporingsdienst toch
haar werk doet in de vorm van bij-
voorbeeld toezicht houden). „Bij-
zondere opsporingsdiensten dienen
ook onderworpen te worden aan
controle en gezag van buitenaf. Dat

is te meer noodzakelijk als we con-
stateren dat er bijzondere opspo-
ringsdiensten zijn die nagenoeg
nooit strafrechtelijk optreden en
zich daardoor ook aan de greep van
de officier van justitieweten te ont-
worstelen."

Oplossingen geeft Reijntjes echter
niet. Die laat hij over aan de politici,
heeft hij al gezegd. Wel wenst hij te
benadrukken dat burgemeesters en
officieren van justitie hun zeggen-
schap over de reguliere politie op
het gebied van surveillances en ob-
servaties veel beter moeten waar-
maken: „Niet alleen onthouden zij
zich nagenoeg geheel van bemoei-
ing met het toezicht, maar wanneer
zij dan het gezag dat hen toekomt
incidenteel waar willen maken, dan
stuiten zij vaak op weerstand. En
dan is het niet de uitvoerende poli-
tieman, maar zijn diensthoofd die
meent dat noch burgemeester, noch
officier' hier iets hebben te zoeken.

(ADVERTENTIE)
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g 12899/4^fc« Postbus 15 - Eindhoven. B[[K GELEEN HEERLEN HOENSBROEK MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG

VTWIH'WmW^uI Reis9m,enkrar"kos,/'''' Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Floegel Reisburo Solair Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst
y^TTj^^^^mAlJhSrM i^^^^^^MHHH^^ Weth. Sangersstraat 57 Markt 114 Bongerd 9 Nieuwstraat 10 Stationsstraat 52 Markt 37 Th. Oorrenplein 10

u^/L|HMé juJp^ 04490-78585 04490-49755 045-715453 045-211527 043-211515/211451 04490129 60 04406-16161

mfBSSSM I Texel t.h. 5 pers. caravans met BRUNSSUM GULPEN HEERLEN KERKRADE MAASTRICHT SITTARD VENLO
mS B^ÉrtMMÉHMvI I voortent va- heden t/m 24-6 Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo van Hulst Reisburo Solair Reisburo Solair
Iw^l 23 1/200.- p.w. óf ’4O.- p.d. Kerkstraat 240 Rijksweg 25 Oranje Nassaustraat 15 Theaterpassage 17 Kesselskade 63 Steenweg 36 Parade 77vw« 223 E I Ho°9seiz- n°9 enk. wkn. vrij. 045 .2592 92 04450 -12 75 045-71 55 55 045 -4648 00 043 -2127 41 04490 -1115^ 077 -5186 51Mffjla f Tel. 08887-2026. 1^ ->

1 ONAFHANKELIJK REISADVISEUR j' LID ANVR EN GARANTIEFONDS \
t UITGEBREIDE f

REISVIDEOTHEEK |

COSTA Bffiii/A^^
"«"«te*,,,,,, ■' /245,-1
*'""»« mKKm f 285 I

Vraa° * spec/a/e br^ 9 en 20 sept. ' I

8 ''ten f S2S K"sln I
"""-«"-i.r is*'" fns,- /Saa*" / 57e KK"""«-w. ., I' *'>*,- it, e'e«fra's fl

! REISBURO'^^!ipaul .JshrJ
«CROMBAG ~ i

HEERLEN ORANJE NASSAUSTRAAT 45 045 - 740000 |
' KERKRADE HOOFDSTRAAT 27 045 463636 I

1 GELEEN RIJKSWEG ZUID ID 04490-53355 |
SITTARD TEMPELPLEIN 7A 04490 ■ 26080 I
AKEN BLONDELSTRASSE 10 0241-24646 '
VAN DE BURGT*
HEERLEN PASSAGE 5 045 718400 f

I MMHMÏIM? I
Even eruit naar een uniek vakantie-eiland. Bos, duin,
strand en zee. Pure natuur en .... genieten in de
mooiste luxe appartementen en bungalows.

Fa. De Wit 1*251Kobeko fSSI Fa- De Muy
De Koog iSBI De Koog HUM De Cocksdorp

' 02220-17398MUil 02220-17746 tJÉMi 02220-11433

Terschelling. Een paar dagen genieten in de ontspannen sfeer
van een twee" hotel m. verw. buitenzwemb., sauna, solarium, arr.
3-4of 7dg. mcl. kamer, d.t., ontb., lunchpakket, diners + fiets vanaf

’ 139.-bel (05620) 8850. H.C.R. Thalassa, Heerenweg5, 8891 HS
Midsland.

i|Kß«ij||g | Luxe 6-persoons bungalows,
&i|ra§fp! comfortabel kamperen, 5-sterren
i'^'Wffim voorzieningen met zwembad,

,; ~, pony's, tennis enz. Vraag de folder.. .... TEXEL 0*2220-16275

Ameland en Terschelling t.h. caravans, 2 slp.kmrs., stromend
water, wc en elektra. Vrij voor 15/7en na 19/8, junien sept. v.a.

’ 195, p. wk. 05180-1206 (n.o. zond.)

AMELAND. T. h. luxe landhuis in duinen aan
zee voorz. van alle comfort. Tel.: 035-46460.
Terschelling appartementenhotel Beek. De enige ap-
partementen aan zee en strand. Paviljoen, terras, zee-
zicht. Hoogseiz. nog mogelijk 05620-8438.
TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24,1790 AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

VLIELAND, nét even ANDERS!
WADDENARRANGEMENTEN, 3-, 5- of 8-daags
gedurende het hele jaar v.a. ’195,50 p.p. inclusief
bootreis, bagageservice en halfpension.
HOTEL DE WADDEN in het centrum a/d Waddenzee,
uitstekendekamers en gezellige sfeer. Bel voor info en
reserveringen 05621-1298.
TERSCHELLING. Vak.woningen vlakbij zee nog enkele
weken vrij tot 26/6 van 19/8-31/8 en na 2/9. Inl. 05620-
-8953

HOTEL "GOLFZANG" - VLIELAND
Speciaal voorjaarsarr. Half-pens. D/WC/KTV

Voor midweek(ma-vrij) of weekend (vrij-ma) ’ 310.- p. p. mcl.
gebr. v. sauna (1 uur p.d.), fiets, overtocht-boot.

Deze aanbieding geldt tot en met 1 juli a.s.
Wacht niet te lang. Boek nu of vraag een folder aan:

Tel. 05621-1818

mwmaa >> v^>jKlfi)*t.4ti4MjQ Bi_'

Herberg 'Oer't Hout',
ANWB erkend, Lid NJHC, VZN en Recron.

" Een moderne akkommodatie met groot terras aan het water.

" 40 kamers van 1 t/m 12 pers.
" Uitermate geschikt voor gezinnen en groepen.
Kom kijken of vraag om onze folder, met een scalavan arran-
gementen zoals zeil-, surf- en kanokursussen.
Herberg Oer't Hout, Raadhuisstr. 18, 9001 AG Grauw (Fr.)
Tel. 05662-1528.

'De WOLVERLEI', Bakkeveen/Wijnjewoude. In het mooie
Friese woudengeb. te huur 4* bung's, v.v. cv. en open haard.
Nog enkele mogelijkheden juni/juli/aug. Vraag gratis broch.
aan. Tel. 050-260600, tst. 12 of 05908-18748 of 05169-1301.

' De Lauwer. ANWB-bondzeilschool lid Hiswa en Recron. Een gave
en sportieve vakantie met een zeil- of surfcursus v.a. 7, 12, 16 jr.
Voor gratis info: 05193-9000, postbus 1, 9976 ZG Lauwersoog.

KOLLUM Camping de Poelpleats. 15 juli t/m 12 augustus
recr.team, nw. eigenaar, grote stapl., verhuur stacar's,
verk. Wemo demo. stacar's. Tel. 05114 - 2058 b.g.g. 2223.

/m*\ BUS: HOTEL GAASTERLAND tel. 05148-1741,.
ff \\ een "" hotel in de bosrijke omgeving van Z/W-Fr.l.
II ll,T* )) Gelegen aan de Friese meren route en een prima
VJli<>'« l—v uitgangspunt voor wandel/fiets vakanties. Kamers
laaaatrlanilf met D/T en tel. Prijs; L.O. ’ 50.-; H.P. ’ 67.- p.p.

Verken Friesland per boot, flets of auto vanuit Watersportcen-
trum 'Hart van Friesland. (3 km van Sneek) Bomotel-Uitwellin-
gerga. Appartementen-Bar-Restaurant-Jachthaven-Bootverhuur.
Folder/reserv.; Eastwei 8, 8624 TG Uitwellingerga, tel. 05153-444

St. Maartenszee nabij strand en duinen t.h. voll. inger.
bung's 4-6 pers., eethuisje, supermarkt, sub.trop.
zwemp. Kl.folder op aanvr. Mooijes b.v. (02246) 1377.

ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer', uitslui-
tend voor volwassenen (max. 65 jr.) & NJHC Zeilschool 'It beaken'
voor jeugdv.a. 8 jr. en gezinnen. Lid VZN/CWO.
Bel nu 05154-2363 of 3284.

FRIESLAND VAKANTIELAND
/f[T\ UNIEK AANBOD
( /Wwtr. l 'n he merengebied, hart van Friesland,
\ \4£&?j l'gt Grou.
V. yn e lip Schitterende 4-, 5- en 6-persoonsbungalows

Aan hetwateren voorzien van alle comfort
Tussenseizoen vanaf ’ 395,= en hoogseizoen vanaf ’ 500,=
per week. In de maand juni,vanaf 2/6, 9/6 en 16/6,3weken
huren, 2weken betalen.
De idealecombinatie: bungalow boot. Een 4-, 5-, of
6-persoons vakantiebungalow met een perfecte 16 m2,
zeilklaar afgemeerd aan de steiger. Een speciaal aanbodin
voor- en naseizoen;van Pasen tot en met de herfstvakantie
al vanaf’ 420,= per week. Weekend en midweekverhuur
ookmogelijk.
Stoere trekkershutten. Sportief comfort met 4 slaapplaatsen
en kookgelegenheid. Prijzen vanaf’ 100,= midweek.
Speciaaltarieven voor 60+
Vn 'e Lijte, vaste wal voor een unieke vakantie.
Voor alle inlichtingen en boekingen kunt u terechtbij
Recreatieoord Vn 'e Lijte, Vn 'eLijte 1,9001 ZR Grou.
Tel: 05662-1487.

Schmitz reizen
10 dagen Zwitserland Davos X 1 A7E
van 9 t/m 18 juni '89 V.P. J ivlO.—
10 dagen Oostenrijk Wienerwald
van 24 junit/m 3 julien f Olfi
van 8 t/m 17 sept. '89 H.P. J OlUi—
8 dagen Duitsland Oberaudorf r nni\
van 23 t/m 30 juli'B9 V.P. J IDU.—
8 dagen Oostenrijk Bichlbach r OAA
van 12 t/m 19 aug. '89 V.P. J OUU.—
10 dagen Oostenrijk Ried r QOA
van 15 t/m 24 sept. '89 H.P. J OuU.—
8 dagen Schwarzwald Lossburg r 70C
van 21 t/m 28 okt. '89 H.P. J IOO,—

DAGTOCHT Parijs
zaterdag 1 juli '89 £ Rt\stadsrondrit met erv. Ned. gids J OUi—'

Inbegrepen: excursies en verzekeringen, luxe
touringcars met toilet, koelkast, koffiebar en luchtvering.

193302 Inlichtingen en boekingen:
Handelsweg 3, 6114 BR Susteren, tel. 04499-1541.

**R£lZ£N*m

VANAF VANDAAG

l-fajf II li tl\m\\m\i\mmMm^mmmJLm)m\

STAATALLES WEER
STEVIG OPZN POOTJES

Grote caravan- en vouwwagenshow
bij Ridderbeks.

Vouwwagens
Grootste kollektie van topkwaliteit,
volledig opgezet.

Caravans
Predom: de goedkoopste van Nederland.
Gruau: zeer kompleet en sportief in prijs.

Stevig garantie- en serviceplan van 4 jaar.
Efficiënt door moderne eigen werkplaats.

Denk er over, praat er over.
Kom eens kijken voor een stevige keus!

föc/c/erheks
■■^■■■■^^■■■^■■MV CARAVANS -VOUWWAGENS- CATAMARANS

Prinsenbaan 180, Koningsbosch, 04743-2213

V'ooideelteizen
voor snelle beslissers
RHODOS I MALLORCA Immmmmm *** 'mw W vanaf Maastricht
vanaf Maastricht keuze uit verschillende
bungalows Lardos Beach appartementen

mtmmmam 8, 15 en 22 juni ene 31 mei en 7 juni cym
8 dagen 39Ü." 8 dagen 34U.- mm*
15 dagen 695." 15 dagen 640."

Dagelijks nieuwe muU99mmmm pfJYPTF
last-minut A"e bestemmingen ""* I ■ ■!■
aanhiprlinnpn ook °Pvideo 5 da9en Caïro
dei nSc Vucm ,i, te kijk Of het hele seizoenBEL ONS EVEN!!! te leen mcl. vlucht 7QQ *mmumummmmmummmmmummmmmmmmmmmmmm

LB iWU mcl. 3-sterrenhotel #99»

"^ __^_**

INPAKKEN... Joegoslavië I IsUPEÜ
tlw vliegen vanaf Eindhoven 11/1/101)^
WEGWEZEN! m£Z? in Trosir VUURuEt

6en 13 juni ScKf -
____^

5 dagen OJU."| QAGJE UIT?
CAMPINGVLUCHTEN s!ï„,?otaiß

va- Brussel elke vrijdag in
Malaga 376.- juli-augustus-september_ . aaa mcl. reisverzekering ■«#>Palma 3ZZ.- , M /Il «

OQn slechts f *J-
Gerona éoU.- I^^^^^^^^
Rimini 283.- *-*c^ /^etc, etc. iil^^^Sj^i

f/vv> m\ t^^4&S ö REISADVIESBURO *C<jj\W
VANDER BIESENBV

KERKRADE HEERLEN VAALS LANDGRAAF GELEEN
Hoofdstraat 69 Dr. Poelsstraat 3 Tyrellsestraat 9 Raadhuisplein 13 Elisabethstraa 1
045-453460 045-715961 04454-5050 045-322233 04490-49859,

■

Het Drouwenerzand, bung.park en camping.
Vrijst. bung's 3,4, 5,6 en 8 pers. Uniek. 66 camping-
pl. elke fam. heeft eigen toilet/douche en wastafel.
Recr.team juli-sept, bossen, fietspaden, water op 4
km afstand. Steenholtenweg 1, 9533 PN Drouwer.
Fld. op aanvr. Tel. 05999-64201.

r{s BOEKNU VOORHETBESTEPLEKJE!
TTf3^)^ l^ Dat wordt een zomer om te zoenen, op recreatiepark Westerbergen in Echten of
\_C ) ) Hunzebergen in Exloo. Met alle moderne voorzieningen (een overdekt zwembad

/r)v) \ bijvoorbeeld). Royale campingplaatsen, comfortabele bungalows en
appartementen. Om een vakantie lang te fietsen, wandelen, j.l n E
ravotten en... van jerust te genieten. / jfl/ljrj'
Bel of schrijf naar: , /ffl£wiz>^recreatieparken Westethergen Hunzebergen IIL W£^^s--<^\Oshaarseweg 24, Valtherweg 36, > s S7932 PK Echten 7875 TB Exloo S^ \ J /
Telefoon: 05288-1224 Telefoon: 05919-49116 _) CÜ C_

Recreatiecentrum 'De Zandpol'. Een gezelligefam.camping nabij
Emmen met de 3 R's: Rust, Ruimte, Reinheid. Riant 6-pers. verh.
caravans met douche en toilet, groepsacc., gelegen naast natuur-
bad, viswater en natuurreservaat. Ruime campingpl. junl-actle
camping: weekend v.a ’ 30, week v.a. / 60. Bel voor gr. kl. folder
05915-53002.

VAKANTIE IN DRENTHE. Keus uit tientallen BUNGA-
LOWS, HOTELS en CAMPINGS. Bel voor gratis reisgids of
campingfolder: VW VAKANTIECENTRALE DRENTHE,
05920-54888. __
SCHOONLOO, m. Dr. Nog enk. bungalows vrij in klein
park van 26-5 tot 21-7 en na 11-8. Bosrijke omg., fiets-
verh. Info 05925-485.
GASSELTE s***** voll. inger. vrijstaande stenen
bung.'s v.v. alle comf. ktv, rust en privacy, 05910 -
16743.

Mooi Drenthe in de bossen bij Hoogeveen luxe 4* recr.-
bung. t.h. met cv en ktv. 55+ tot 1-7 20% korting. Geen
huisdieren. 05280-68631.

2||yrê|ÏH|| — Bungalows / Camping

*^B — Groepsaccommodatie
f f^r^i — Stacaravans ANWB-classificatie

.]; 7f; f ..... i> ff r r

ASSEN 05920-55688I,■ ■ " ■ 1
VLEDDER -'Hotel Brlnkzlcht'. Heerlijk uitrusten in een prach-

-(tige omgeving met prima verz. half/voll.pens. Voor groepen
i geheel verz. weken mcl. halen en brengen, diverse busreizen.

Info: fam. G. de Jong, Brink 14, 8381 BE, tel. 05212-1403.
I Camping de Tip SCHOONOORD met veel voorzieningenH o.a. overd. zwemb., sauna enz. In prachtig wandel- en fiets-
i gebied. Ook chalets te h. Inl. 05918-1279.

HOLTERBERG, luxe vakantiehuizen, 6 en 8 pers. ktv, ligbad/
douche, wasmachine etc. Prijs mcl. hoogseiz. 6 pers. ’ 750.-
-p.w. Voor-/naseizoen v.a. / 350. Tel. 05771 - 486.

Camping Sallandshoeve f>F>fTf>"ANWB nabij HolterD«JPrima gezinscamping. 3 recr.leiders zorgen voor veel sport'j
spelfaciliteiten: binnen- en buitenbaden, 2 speeltuinen, res<*
rant, bar, winkel, midgetgolf, snackbar, loket, fietsverh., sa'jj
solarium, kegelbaan, enz. Royale plaats op gras, wB**J/J92.50all-in, mnd. juli ol aug. ’ 575.- all-in. Max. 6 pers. p*>"
/vv<X Voor reserv 0| in(0: camping Sallandsho'j!LÖÜJ Holterweg 85, 8112AE Nieuw Heeten, tel. 05'^
SMiMKMfn 1256 of 1342 fax 05725-1693. ,

Voor ’ 7.50

"'«F jti&LaW Wie 'n de maanden mei o' i"ni een 4/6 pers?
#mwteiiïm\Wzm boschalet bij ons boekt voor een ontsp*J<j3jS§ji»ffis week- of weekendverblijf verrassen we niet aï
Witö^wH^ met ontbijt-op-bed maar bieden we (op zate',.I' "'wSI ook een geheel verzorgd bezoek per luxe to^

.■ > " "^ car aan het NOORDER DIERENPARK te Em"
" ■ aan voor slechts ’ 7.50 p.p.

Overdekt zwembad, sauna, tennisbaan, midgetgolf, speelvijf. huifkarren, huurfietsen, kinderspeeltuintjes, recreatie & animatie

■"i-lliriVi'lliiii-llliil-iiiillilT'rtifa^
VAKANTIEOORD A/H WATER, 5 km v. GIETHö"
Voll. inger. 2-6 pers. huisjes. Mog. om te kanoën, visseJJtersport, rondv. en mooie fietsroutes langs meren en do"
tuurgeb. o.a. De Weerribben. Inl. 05217-15 66.
PONYPARK SLAGHAREN voor een onverg"'

'ke vakantie! Vakantiehuisjes voor week-,
week- en weekendverhuur met gratis gebruik
ruim 40 fantastische attrakties, gezellige fó^. avonden en het unieke Fujibergbad voor sp^

1lend zwemplezier. Voor de maand juni geld'
speciaal voorseizoentarief. Ga langs uw pos.: toor of postagentschap en haal de gratis vak^
folder! Of bel 05231 - 3000. \
HOLTEN. T.h. in de bossen van „mooi Holten",
vrijgel., comt. bung's van part. Dichtbij zwembad, vee \en wandelmog. Mog. hoogseiz. Inl. 05483-63592



HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Het
poëtisch moment. T/m 25/6, open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-
sterrenwacht, Schaapskooiweg 95.
Werk van André Offermans. Open di t/m
vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr ook
19.30-22 uur. Stadsschouwburg, Van
Grunsvenplein. Werk van Hans Keuls.
Tot 1 juni. Open ma t/m vr 10-15 uur en
tijdens voorstellingen. Bezoekerscen-
trum Schrieversheide, Schaapskooi-
weg 99. Vossen. T/m 1/6, open di t/m zo
10-17 uur, dag. 10-18 uur. Signe, Aker-
straat 82a. Werk van GastonKlein, Pe-
trie Klinckhamers en Gemma Wingen.
T/m 28/5, open wo t/m zo 14-17 uur.
NMK-bank, Bongerd 13. Werk van M.
Phiüppens. T/m 31/6, open op werkda-
gen 9-16 uur. De Spiegel, Akerstraat 88.
Werk van Mich Rademaker. T/m 13/6,
open do t/m ma 20-1 uur.

HOENSBROEK

"Kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.
Foto's van Ben v.d. Kruys. T/m 9/6, open
dag. 10-12en 13.30-17uur. Werk van Sjer
Jacobs, Stan Linssen en Jan Kusters.
T/m 28/5, dagelijks geopend van 10-12en
13.30-17 uur. Werk van Alfons Stadhou-
ders. Gedurende de zomermaanden,
open dag. 10-17 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat. Werk van Cor van
Hoof. T/m 14/7, open tijdens kantoor-
uren. ABN. Foto's van Klaas Schipper.
T/m 15/7, open werkdagen 9-16 uur.

VOERENDAAL

BRUNSSUM
"Brikke-Oave, Lindeplein sa. Werkvan Nol Pepermans en Margreet Berk-hout. T/m 4/6, open ma t/m vr 9.30-12.30uur. 13.30-17.30 uur en 18.30-21 uur, zo14-17 uur.

Twins, do t/m di
*°-30 uur, zo ook 18uur. Cocktail, do t/m

<" 20.30 uur, zo ook 18 uur.

ROERMOND
Rainman, dag. 20.30 uur, zo ook

'4.30 en 17 uur. Royaline: The Naked
dag. 20.30 uur, zo ook 14.30 en

'6.30 uur. Filmhuis: Mauvais sang, zo
20 30 uur.

VENLO
°OC Zienema: Bagdad Café, wo 20.30uUr.

HEERLEN
Her Alibi, dag. 14.30 16.30 19 en

J 1 15 uur. Rivoli: The naked gun, dag.
'5.30 18.30 en 20.30 uur. Maxim: My
fepmother is an alien, dag. 14.30 16.30
'8.30 en 20.45 uur. H5: Tequila Sunrise,
flag. 14.30 19en 21.30 uur,za zo ook 16.30uur. Rainman, dag. 14en 20.30 uur, zazo
°ok 17 uur. Dangerous Liaisons, dag. 19el 21.15 uur, do vrij madi ook 14.15 uur,
**> zo ook 16.15 uur. The Bear, za zó wo
H uur. Bat 21, dag. 18.45 en 21 uur, do

ma di ook 14 uur, za zo ook 16 uur.
dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook

'6 uur. Frank en Frey, za zo wo 14.15
uur. De Spiegel: Intervista, do t/m ma 21
Uur.

SCHAESBERG
Twins, vrij t/m zo 22.15 uur.

"etrayed, vrij t/m zo 00.30 uur.

MAASTRICHT
toabi: The naked gun, dot/m zo 14.30 19
*n 21.30 uur. ma di 21.30 uur,wo 14.30en.
«1.30 uur. Twins, do t/mzo 14.30 18.30en
p uur, ma di 21 uur, wo 14.30en 21 uur.
Lady en de vagebond, za zo wo 14.30
üur. My stepmother is an alien, dot/m zo
'8.30 en 21 uur, do vrij ook 14.30 uur, maym wo 21 uur. Trouble in Paradise, do
"m zo 14.30 18.30 en 21 uur, ma di21 uur,
*o 14.30 en 21 uur.Cinema-Palace:
"winman, dag. 21 uur, za zo ook 14.30en
'8 uur. Tequila Sunrise, dag. 19en 21.30uur, za zo ook 14 en 16.30 uur. Dange-rous Liaisons, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
°ok 14 en 16.30uur. Païace 2:Pornopro-
Sramma, dag. beh. za zo doorl. v.a. 13.30

Ciné-K: The Accused, dag. 19.15 en
~1-30 uur. Lumière: De Kommissaris,dag. 20 en 22 uur. Istanbul, dag. 21 uur.Kinderfilmhuis Zoem: Met handen env°eten, zo 14 uur.

GELEEN
|*oxy: Rainman, do t/m di 20.30 uur.Studio Anders: Twins, do t/m di 20.30
Uur.

SITTARD

ECHT

*orum: My stepmother is an alien, do
■"a di wo 20.30uur, vrij t/m zo 18.45en 21
"Ur. The Accused, do ma di wo 20.30uUr, vrij t/m zo 18.45 en 21 uur. Cinecen-
*«': Ironweed, do t/m ma 20 uur. Defen-
ce of the realm, do t/m ma 22.15 uur.

KERKRADE
Galene Hoog Anstel, Kasteel Eren-
stein. Werk van Jacqueline van Elsbergen Janny van der Veen. T/m 25/6, open
za en zo 14-17 uur. Rodahal. Onbekende
blaasinstrumenten. Van 25/6 t/m 23/7,
open ma t/m vr 14-17 uur.

Concertzaal
in Heilust

— Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
jij overbezorging» S 045-739881

'

■ Kantoor Heerlen
\ 045-739284

Dragstra
', Emile Hollman

' 045-422345
Hans Rooijakkers

Hans Toonen, chef
I 045-425335. diehard Willems

j kantoor Kerkrade
I 045-455506

* Joos Philippens
sj& 04455-2161

door hans toonen lijk de Katholieke Mijnwerkers-
bond. En dat je best van je af
mocht praten."

geestelijkheid. Kortom, voor al-
les dat boven je stond."
Knoerhard werken en verder
mondje dicht. Dat gold vooral
voor de Staatsmijnen zoals de
'Wilhemina'. Maar ook voor de
particuliere zoals de Domaniale,
de Juliaen deLaura. „Waarom je
er dan toch bleef?... Omdat je
geen kant op kon. Elke andere
industrie werd geweerd uit de
mijnstreek. Bovendien moet ik
er in alle eerlijkheid aan toevoe-
gen dat je er ook goed geld kon
verdienen."

" Ec-houwer JohanStruver, terug op de plek waar eens de ingang was van 'Wilhelmina'.
Foto: DRIES LINSSEN

heb je de derde groep, waartoe ik
behoor: de omgeschoolden. Van
deze groep kom je er aardig wat
tegen die na de mijnsluiting
meer dan eens op straat zijn ge-
zet, omdat het bedrijf waarvoor-
ze werkten failliet ging. Om er
een paar te noemen: de houtenfa-
briek Evers & Van der Weijden.
in Heerlen en de meubelfabriek
Buck in Kerkrade. En Ventair,
waar ik nog vijf jaar heb ge-
werkt."

Miserabel
Onvrede onder de ex-kompels?
Wie alleen 'bovengronds' kijkt,
ziet in deze regio alleen mannen
die in hun 'derde leeftijd' genie-
ten van een weelderige moestuin
en/of snelle duiven. En in het
weekeinde weer in de pas lopen,
maar danvoor de fanfare, harmo-
nie of schutterij.
Johan Struvers inkijk boort die-
per. Niet alleen als vakbonds-
man, maar ook als belastingadvi-
seur loopt hij ook tegen verzwe-
gen armoe op. „Vooral onder om-
geschoolde ex-mijnwerkers die-
tegen een minimumloon weer
aan de slag moesten, kom jestille
armoe tegen. Sommigen staan er ]
door allerlei leningen financieel
zo miserabel voor, dat ze meteen
weer ondergronds zouden gaan
als morgen de mijnen weer open;
gingen."
Mocht zijn zoon, die overigens
een prima baan heeft bij DSM,-
zich naar de heropende mijn*
spoeden, dan zal Struver hem bij -
de poort tegenhouden. „Niet dat
ik spijt heb van mijn verleden.
Maar een kwart leven in het don-
ker werken gun ik niemand."

Dan herinnert hij zich een twee-
gesprekje met een van die naar
de 'Wilhemina' verbannen oud-
SS'ers.
„Een van die gestraften vroeg me
hoe lang ik in de mijn moest wer-
ken. Tot mijn 55ste, zei ik. Waar-
op hij stomverbaasd vroeg wat ik
dan in godsnaam had uitgevre-
ten."
Johan Struver moet er nu even
om grinniken.
Zwarte humor...

Volgende week woensdag: Han-
den uit de mouwen voor de
Oostelijke Mijnstreek

Kaalheide - Limburgse
"tijnwerkers slaafse 'koelpie-
ten'? Onder dit imago zet Johan
Struver, 58 jaar waarvan bijna
l^n kwart eeuw 'ondergronds',
j^eteen een koevoet.
Maand en dag is hij vergeten.
'Waar ergens eind 1947 was hij er-bij toen de staatsmijn Wilhemina
°P Kaalheide een broodstaking
Jjoor de kiezen kreeg. „Aanlei-ding vormden de bonnen voor

en collaborateurs uit
de net voorbije oorlog. Hoewel
2'j voor straf in de mijn moesten
berken, kregen zij in de lampis-
terie - daar werden mijnlampen
Uitgedeeld - dagelijks bonnen,
Soed voor twee boterhammen.
"ij echter hadden 't nakyken.
ue dagdienst heeft toen even ge-
haakt. En met succes. Want wijkregen voortaan ook boterham-bonnen. Alleen... wij moesten er-voor betalen. En die oorlogsmis-
dadigers kregen ze voor niks."

genonen. Daags daarop heb ik
mijn mtslagpapieren opgehaald.
En 'c'r pungel' iogeleverd. Al-
leen .vat werkbroeken, die we
overi'ens in de oorlog bij de boer
teger spek ruilden, heb ik ge-
houden. De laatste heb ik vorig
jaar ;omer in de tuin versleten."

Versleten
Klikt een dossier open en toont
een loonstrookje: ’ 842,69
schoon. Zijn laatste loon, met
zweet verdiend in de maand no-
vember 1969.
Of het ook zuur verdiende cen-
ten zijn?
Struver: „Mijn werk als houwer'
heb ik altijd met liefde gedaan.
Alleen de laatste twee jaren heb'
ik me steeds vaker afgevraagd
waar we in hemelsnaam mee be-i

Straf
Nu, anno 1989 met zijn instant-
inspraak en het volk vaak mor-
rend op het Binnenhof, krijgt
Struvers terugblik wat pathe-
tisch. Toch was er veel moed
voor nodig om aan het kolen-
front je voet dwars te zetten.
Zwijgen was toen goud,, spreken
betekende zilver. Struver kan er
over meepraten. „Ik ben eens in
een strafploeg gezet, omdat ik
mijn mond had opengemaakt
over het ontbreken van veilig-
heid. Hoewel er te weinig gestut
was, moesten we die 'schicht'
toch kolen trekken. Als vertrou-
wensman van de ploeg heb ik
zonder pardon de band stopge-
zet. Voor straf werd ik toen over-
geplaats naar de ploeg waar je
per dag vier tot vijf gulden min-
der verdiende. Dat kwam hard
aan. In die tijd verdiende ik als
houwer ’ 14,72 per dag."

Door tussenkomst van de Alge-
mene Bond van Werkers in het
Mijnbedrijf (thans bekend als de
Algemene Bond van Werkne-
mers) mocht Struver weer terug
aan het front. En deze bond had
een 'apostel' voor het leven.
„Juist de Algemene Bond durfde
in de bres te springen voor een
loonsverhoging van tien procent
en voor meer dan vier (!) verlof-
dagen per jaar. En leerde je
vraagtekens te zetten bij het
groot respect dat jevanzelfspre-
kend toonde voor de directie, de

ABW-vakbondsman Struver ver-
deelt de 40.000 zonder werk ge-
raakte kompels in drie groepen.
„Kompels die zich meteen de
WAO in lieten praten, vanwie er
nu minstens 1300 vanwege stof-
longen aan de zuurstofflessen
liggen. Deze groep zit er finan-
cieel het slechtste bij, omdat de
silicose zich pas later, dus nu de
mijnsluiting, in alle hevigheid
openbaarde. Omdat er geen toe-
gekende rente was van de Rijks-
verzekeringsbank konden zij
nergens op terugvallen. Vervol-
gens heb je de WSW-groep. Daar
tref jeveel zogeheten B-houwers
aan. Dit zijn houwers die al tij-
dens hun werk vanwege licha-
melijke klachten - rug, longen of
badschimmel - niet meer volop
aan het front konden meedraai-
en. Deze groep zit redelijk, zeker
als je ze vergelijkt met de WAO-
ers van het eerste uur. En dan

ook te veel kameraden wel in een
diep gat gevallen."

Terugvallen
meteen terecht bij Ventair, een.
bedrijf van de firma Ploum, ge-
vestigd in Maastricht. Hoewel hij
last had van longen, maar nog
meer van zijn rug, werd Struver
toch aangenomen. „In dietijd na-
men weinig bedrijven het nauw
met de arbeidsgeschiktheid van
ex-mijnwerkers. Want voor elke
kompel kregen ze een stevige
rijkssubsidie. De firma Ploum
kon er meteen een luchtkanalen-
machine van een miljoen gulden
van neerzetten..."
Bij Ventair, nu bekend als Bre-
ma Air, heeft hij de 'mooiste
werkdagen van mijn leven' be-
leefd. „Heel licht werk. Ook mijn
echtgenote was blij. Want ik viel
tenminste niet langer van ver-
moeidheid boven de bord soep
in slaap."
In 1974 wilde Struvers rug niet
langer. Gelukkig kon hij leunen
op zogeheten toegekende rente
van bijna een kwart eeuw hou-
wen in de 'Wilhelmina'. Finan-
cieel boerde hij er niet al te pijn-
lijk op achteruit. „Helaas zijn er

Jjat het niet gebeurd is, heeft ook
fe maken met de snelheid waar-
nee de ex-houwer weer aan de
dag kon. Hij liet zich omscholen
ot plaatwerker-lasser. En kon

„Achteraf was het voor het ver-
weken van de frustraties, de op-
gekropte wrevel misschien toch
bfter geweest als ik in 1969 een
viist had gebald tegen de Hoge
Eeren."

Vuist
Draiit met zijn glaasje fris als ik
wil weten of zijn handen pos-
thmm jeuken als hij op teevee
ziel hoe de Belgische kompels
momenteel te hoop lopen tegen
deoverigens ook onvermijdelijk
mjnsluitingen.

Ook de laatste werkdag, een vrij-
dag in februari 1969, herinnert
hij zich als zijn eerste, toen hij als
15-jarige leerling voor een knaak
per week aan de leesband stenen
uit kolen tilde. „Die laatste vrij-
dag had ik het heel moeilijk. Ik
wilde ineens niet meer onder-
gronds.Toen heb ik de 'bummel-
schicht' (= onbetaald verlof ht)

zig waren. We moesten steeds
dieper. Zelf heb ik tot 785 meter
gezeten. En boven je hoofd wer-
den de kolenbergen alleen maar
groter."

"ie per se zijn gelijk zoekt, ziet
'ft de 'kaas-van-het-brood-uit-
*omst' van deze staking juisteen
bevestiging van het slaafse ima-
-80 van de doorsnee-mijnwerker.
Maar Johan Struver onder-
streept met dit succes de stelling
dat de na-oorlogse mijnwerker
uiteindelijk beduidend minder
Meegaand was dan nu algemeen

aangenomen.
..Ook onze generatie mag dan
Weliswaar de mijnen zijn 'inge-
praat' door onze ouders plus me-neer pastoor onder het toenter-tijd welgemeende motto dat je
dan een baan voor het leven had.
Maar na verloop van tijd zag je in
dat je terecht meer loon mocht

Dat je niet langer gebon-
den was aan éénvakbond, name-

bioscopen exposities Gemeenteraad aardig voor kern Bocholtz

Kritiek op rapport
verenigingsgebouw

SIMPELVELD - De Simpelveldse
gemeenteraad heeft gisteravond
massale kritiek gespuid op een rap-
port, dat een speciale werkgroep in
afwachting van een nieuwe vereni-
gingsaccommodatie in Bocholtz
had geproduceerd.

KERKRADE - De
parochies van de
Gracht en die van
Nulland/Bleyerhei-
de houden dit week-
einde hun jaarlijkse
feesten voor jong en
oud. Plaatsen van
handeling: feesttent
in de Gracht en het
Jongenspensionaat
in Bleyerheide.

Onderhoud van de
kerk, herstel van het
dak en opknappen
van het interieur.
Dat zijn de doelen
waarnaar de op-
brengst van het vier-
de Grachter paro-
chiefeest gaat. Van-
daag start om 14.00
uur in de feesttent de
kampioenenmiddag
voor de jeugd, met
onder andere play-
back, steltlopen en

Parochies
Kerkrade

feesten
limbodansen. Vanaf
20.30 uur treden de
Crombacher Musi-
kanten op.

Een eucharistievie-
ring om 11.00 uur
luidt het feest op
zondag in, waarna er
frühshoppen is in de
feesttent met de Ro-
jo's. Voor de jeugd is
een Vlaamse kermis,
een kinderboerderij
en ponyrij den. De
feesttent is opge-
sierd met door Jo
Heltzel geschilderde
panelen met voor-

stellingen van de
Gracht.
Restauratie kapel
Jongenspensionaat,
parochie Nulland en
Bleijerheide. Het pa-
rochiefeest van Nul-
land en Bleyerheide
begint vandaag
eveneens vanaf 14.00
uur kinderspelen en
een spelencircuit,
plus een luchtkus-
sen. 's Avonds is er
een Beierse avond
met Die Lustigen
Dorfmusikanten.
Zondag is na de mis.
van 11.00 uur frü-
schoppen. Muziek
van fluit- en Tam-
boerkorps Wilhelmi-
na, harmonie St. Ae-
miliaan en de Crom-
bacher Musikanten.
Slot van het feest is
het optreden van
The Sky Dancing.

BOCHOLTZ - Op het sportcomplex
Bocholtzerheide zijn vandaag en
morgen bondswedstrijden van de

Zuidlimburgse Politiehondenbond.
Vandaag begint het toernooi om
13.00 uur, morgen om 09.00 uur. Het
pakwerk, waarbij de honden een in
een dik pak gehulde man moeten
grijpen, begint om 14.00 uur. De
prijsuitreiking is zondag om 20.00
uur in zaal Kaubo in Bocholtz.

Festiviteiten in Bocholtz

Jubilerende
bibliotheek
wil uitlenen

Op het Patersplein in Bocholtz zijn
ditweekend tevens optredens te be-
luisteren van de Philharmonie, fan-
fare St.Cecilia en het Kerkelijk
Zangkoor St.Jozef. Daarnaast zijn
oude ambachten te bewonderen en
worden behendigheidswedstrijden
georganiseerd. Bovendien treedt
een Poolse dansgroep op.

Men moet een broedende kip niet
storen, maar het resultaat valt bitter
tegen. Een nietszeggender rapport
heb ik niet gezien", zo constateerde
raadslid Lucas Vaessen teleurge-
steld. Plaatsgenoot Hub Grooten
varieerde de beeldspraak en riep
uit: „Een broedende kip die ge-
stoord wordt brengt tenminste nog
iets ter wereld. Maar dit... De nood
bij het plaatselijke verenigingsleven
is ontzettend hoog".
Hij eiste van de werkgroep en van
het college meer initiatievenen stel-
de met zijn fractie andere maatrege-
len in het vooruitzicht: „Desnoods
maken we er een verkiezingsstunt
van", zo voegde hij er aan toe. Bur-
gemeester Teheux benadrukte dat
het hier vooral een privé-initiatief
betrof. Het college kon niets verwe-
ten worden. Wethouder Jac Schrij-
vers zei verheugd te zijn dat de raad
zo alert en begaan met het lot van
het verenigingsleven reageerde.
Ook hij moest toegeven dat de re-
sultaten van het commissierapport
nogal tegenvielen.

KERKRADE - De bibliotheek in
Kaalheide viert vandaag het robij-
nen jubileum. Mede-oprichter Jo
Frösch viert bijgevolg zijn 40-jarig
jubileum. Na een mis om 19.00 uur
is er van 20.15 tot 21.00 uur receptie
in de Jreets, gevolgd door een feest-
avond. HEERLEN - De leerlingenraad van

het Heerlense Coriovallum College
organiseert, in samenwerking met
directie, leraren en het anti-vanda-
lisme-project HALT vanaf maandag
29 mei een anti-vandalismeweek.

Anti-vandalisme
op Coriovallum

Het feest staat onder een ongeluk-
kig gesternte. De bibliotheek kan al
enigetijd geen boeken uitlenen. Het
souterrain van de Jreets heeft te ma-
ken gehad met wateroverlast. De
6000 boeken zijn naar elders overge-
bracht. De bibliotheek wil nu dat de
gemeente geld geeft om het souter-
rain op te knappen.

Commissielid Hein Zinzen tenslotte
schetste de haperende procedure en
vatte de status quo situatieals volgt
samen: „We zijn op een dood punt
beland. We zullen toch tot een ac-
commodatiekeuze moeten komen,
hetzij als verbouwing van de huidi-
ge harmoniezaal, hetzij als nieuw-
bouw". Een bouwkundige past mo-
menteel een afgekeurde werkteke-
ning aan, waarna het kostenplaatje
opnieuw zal worden ingevuld. Het
geduld van het rijke Bocholtzse ver-
enigingsleven wordt dus nog een
tijdje op de proef gesteld." Aloys De Haai, pastoraal jongerenwerker bij Open

Deur in Brunssum. wil popmuziek gebruiken bij discussies
met jongerenover .evensvraagstukken. Foto: FRANS RADE

kwartet op te laten stellen, komt
daar automatisch uit naar voren
wat zij belangrijk vinden in de
muziek."

Jongerenpastoraat
gebruikt popmuziek

Koningsschieten de Grijze Hoed

De doelstelling is een week over
vandalisme te houden en niet tegen
vadalisme. De hele week zullen les-
uren gewijd zijn aan het vandalisme
en zal er door de leerlingen gedis-
cussieerd worden. Leerlingen uit de
de tweede en derde klassen gaan
collages maken. Op vrijdag 2 juni
wordt er ter afsluiting een tentoon-
stelling ingericht met de collages,
foto's, schriftelijk werk en 'fraai'
vandalisme-materiaal van 'eigen
kweek.

beurtelings

KERKRADE - Voor fanfare
St. Barbara uit de Kerkraadse wijk
Heilust lijkt het ruimtegebrek ten
einde. Vandaag om 20.00 uur wordt
de nieuwe concertzaal in Gemeen-
schapshuis Heilust officieel in ge-
bruik genomen. Bij die gelegenheid
kan de akoestiek beoordeeld wor-
den door optredens van de fanfares
St. Jan Sittard en St. Barbara zelf.
Entree vrij.

Van onze verslaggeefster
BRUNSSUM - Eén van de vor-
men van jongerenverk die te-
genwoordig een vlicht heeft ge-
nomen is het pastonal jongeren-
werk. „In deze tijdvan bezuini-
gingen, waarin alerlei nuttig
werk wordt stopgezet, kan het
jongerenpastoraat en belangrij-
ke taak vervullen", is de mening
van Aloys de Ham, pastoraal
jongerenwerker vebonden aan
de stichtingOpen Eeur in Bruns-
sum.

'popmuziek in het jongerenpas-
toraat. Op 13 juniwordt daarom
een tweetal bijeenkomsten ge-
houden voor jongerenwerkers,
om toe te lichten hoe popmuziek
te gebruiken is om op het spoor
te komen van ervaringen van
jongeren. De uitleg gebeurt aan
de hand van het boekje 'Je oren
geloven. Wat kun je doen met
popmuziek in levensbeschouwe-
lijk vormingswerk.

De zaal werd door een speciale
werkgroep samen met leden tot
stand gebracht met behulp van de,
gemeente, die ook subsidie gaf.
Daarnaast gaven vier sponsors een
financiële bijdrage. Zo heeft de 40-
-jarige fanfare een passend jubi-
leumcadeau.

De aandacht van Cpen Deur gaat
met name uit na;r het begelei-
den en opvangen van jongeren
en het behandelen van zogehe-
ten levensvragen De stichting
gaat binnenkort aan het werk
met een nieuwe manier om de
discussie over w*t jongeren zoal
bezig houdt, op ging te brengen:

Het is niet de bedoeling om alle
discussies telkens weer op god
toe te spitsen. „Het gaat ons om
wat de jongeren in het algemeen
bezighoudt. Dingen waar ze mee
zitten, waar ze mee rondlopen.
Dat kunnen gewone huis-tuin-
en-keuken-dingen zijn en na-
tuurlijk ook vragen over god.
Maar het is zeker niet onze be-
doeling om de gesprekken zo te
sturen dat overal een antwoord
op gevonden wordt. Want voor
veel zaken zijn meerdere ant-
woorden. Bovendien moeten de
jongeren er iets mee kunnen, ze
moeten er zelf uit komen. Wij
kunnen daar misschien mee hel-
pen. Wie weet door het gebruik
van popmuziek."

KERKRADE - Sociëteit De Grijze
Hoed installeert zondag bij het 26ste
koningsvogelschieten drie nieuwe
leden. Maar eerst is om 13.30 uur
een mis in de dagkapel van de kerk
van Bleyerheide. Het schieten
wordt muzikaal opgeluisterd door
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmi-
na. Rond zeven uur wordt de nieu-
we koning gehuldigd op de feesj-
weide aan de Voorterstraat. Van-
daag wordt al gestreden om de titel
van ere-koning.

Volgens De Haan vinden veel
mensen het moeilijk om over
hun gevolens en belevenissen te

praten na een directe vraag.
„Popmuziek kan dan een hulp-
middel zijn. Het is vaak een van
de belangrijkste items in het le-
ven van jongeren. Door hen zelf
te latenkomen met songs die ze
mooi vinden, kun je daarna in de
groep een discussie op gang
brengen over de tekst, de vragen
die in het nummer behandeld
worden." Een andere manier is
volgens De Haan het maken van
een pop-kwartet. „Door de jonge-
ren zelf de vragen voor op dat
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'Een kwart leven in 't
donker gun ik niemand'

Johan Struver over het ondermijnde leven van een ex-houwer

Van onze verslaggeefster

Van onze verslaggever
UBACHSBERG

Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Wim Mestriner. T/m 11/6,open di t/m vr
10-15 uur, zo 12-15 uur.

Raadhuis, Raadhuisplein 1. Werk van
Pierre van Soest. T/m 9/6, open ma t/m
vr 9-12 uur, ma en do ook 14-16 uur, za
14-16 uur. Ipomal Galerij, Kerkberg 2.
Werk van Silvia Weerath. Van 28/5 t/m
25/6, open wo, do, za en zo 13-17 uur, vr
13-20 uur.

Gemeentehuis. Werk van P. Meuleners.
T/m 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,
di ook 13.30-16.30 uur.

LANDGRAAF

imago
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Let opl Spec. aanbieding Holten vak.oord De Lindenberg 33
vrijst. vak. bungalows in bos gelegenmet alle comf. zoals kl. tv,
verw. zwembad, kantine, speeltuin, enz. Prijzen alles Inbe-
grepen: mei ’250.- p.w. 1e 'h juni ’325.- p.w., weekend of
midwk. resp. ’ 185.-// 200.-, tev. week 7 t/m 14 juli’ 450.- p.w.
Vraag gratiskl. folder Postweg 1, 7451 TS of bel 05483-61364.
'Vakantiepark Collendoorn', nabij Ponypark]Slagharen. Verhuur van vakantiehuisjes met rijpo- |
ny, overdekt verwarmd zwembad, familieavonden
en entree Ponypark Slagharen. Drie dagen met
twee overnachtingen voor slechts / 268,- per va- j
kantiehuisje. Ga langs uw postkantoor of post- .
agentschap en haal de gratis vakantiefolder!
Of bel: 05231 - 3000. ■

Ruurlo.^PAchterhoek
Volop hotels, pensions en vakantieoorden. Vr. infomap
bij VVV, Margrietl. 26, 7261 CD Ruurlo, 05735-1499

ANWB CAMPING DE VLINDERHOEVE GORSSEL.
Grens Veluwe/Achterhoek ANWB*"*, verw. zwemb., tennis,
peuterzaal, enz. Ook nw. stacar.verhuur. Folder 05733 - 1354.

'3j*éüif| Bungalow, kamperen, hotel, !!groepsaccommodatie. Overdekt- I;
r en openluchtzwembad, manege,

" ')'r tennis, restaurants. 62 hectare.

|1 \ \ \ \ LOCHEM 05730-531 51

Recreatie-centrum 'HET EIBERNEST', EIBERGEN. "Verh. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kampeerpl. 'Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, tel. 05454-
-7 12 68/7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ’ 500,- korting.
Nu last-minute aanbiedingen.

CAMPING 'NATUURBAD HARFSEN' (tussen Deventer en
Zutphen). Reserveer nu een vakantieplaats voor Uw vouw-
toercaravan of tent. ’ 150,- p.w. all-in voor het hele gezin. "Spec. aanbieding: Staanplaats t/m SEPT. ’ 695,-. Vraag gratis
folder: 05733-1359.
CAMPING 'DE SCHERPENHOF', TERWOLOE. Een
ideale vak. voor het hele gezin a. d. rand v. d. Veluwe met
o.a. surfmeer, verw. zwemb. Div. attr., bowling, bistro en
disco. Ook verh. van 6-pers. stacaravans. Zie ook de
VW- of ANWB-gids of bel voor folder: 05717 - 17 31. , "BEEKBERGEN. Gezell. fam.hotel, nieuwe kamers met/zonder '<douche/toilet, kleurentelevisie, telefoon, prima keuken, dichtbij 'bos en zwembad. Voll. pension vanaf ’ 49,- p.p.p.d. Vr. gatis

folder. Hotel De Zwaan"**, tel. (05766)-1393.
VELUWE APELDOORN Camping De Veldekster, 20 ha. Tel. 055--424711. Modern sanitair, verw. zw.bad, kleu.bad, babyroom, vr.
folder. h

GROENLO - Gelderse Achterhoek
Te huur tot 7-7 en vanaf 25-8: 4-6-8 p. bungalow of chalets op
recreatiecentrum. O.a. verwarmd openlucht zwembad met 38

mtr. lange waterglijbaan, tennisbanen, vis- en roeivijvers,
supermarkt.

Nu ook subtropisch zwembad, sauna, solaria, fitness,
bar-bowling en rest.

RECREATIECENTRUM MARVELD, Elshof 6, Groenlo, tel.
05440-61638. Folder op aanvraag.

tevens uw ideale gezins-vakantie-camping.
Veluwe-Vaassen: Recr.bedrijf ,De Bosrand'. Kampeerpl. en verh.van stacar's (ook w'end/midw.) overdekt verw. zwembad, whirl-pool, sauna, midgetgolf, fitness, etc. Nü spec. voors.tarief. 05788--1343.

BUNGALOW-SERVICE ST. MAARTENSZEE.
T.h. bungalows, stacaravans, privé-woningen aan zee. Nabij
zwemparadijs. Tel. (02246) 1596, na 18.00 u. (02230) 22662.

S,NT MAARTENSZEE/N.-H. TEL. 02246-1560Tr/tY TVr* 4/6/1 d-Pe'S- bungalows aan duin. 2/3/4 slaapk
*" "t/Xo to' 17"6'na 30*9 f 395/>795" P-w- . IKLO Sept / 300//600.-. Hoogseizoen /650//995- '■ Weekend ’ 195//395.-. Vraag folder!

BERGEN AAN ZEE - HOTEL PRINS MAURITS —Voor een uitstekende verzorging, alle kamers met douche/wc/ Itel..Halfpension’ 70.-// 82.50 p.p. Garage, fietsenverhuur. Te- 'lef. 02208-12364.
ST. MAARTENSZEE, bungalowpark 'Eb en Vloed': t.h.4/6-persoons bungalows. Gelegen naast subtropisch
zwembad. Voor ml. tel. 02246-1347.
Te huur aangeb. Rijnsburg (5km van Noordwijk) mo-
dern ingerichte chalets-vijf persoons. 2 slaapkamers,
grote woonkamer, keuken, toilet en bad. Vrijstaand met
zonneterras. Viersterren camping Koningshof met alle
faciliteiten. Bel nü 01718-26051.

NOORDWIJK AAN ZEE, Vakantiehotel 'De Instuif'. Uniek familie-
hotel, riante ligging, eigen parkeerterrein, tennis/sportb., volpen-
sion v.a. f 265- p.p.p. week. Vraag folder: fam. P. Zonneveld,
Duinweg 14, (01719) 1 54 62.

Noordwijk aan Zee... Hotel De Branding.
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. / 265.- p.
pers. Bel fam. Scholten, 01719 - 1 24 25 voor folder.
Hotel aan Zee 1 min. van strand. Voor de laatste ka-
mers nu bellen voor een folder. V.P. ’ 265.-
-p.p.p.week. Tel. 01719-12919, P. Boulevard 206,
Noordwijk aan Zee.

VRIJ IN JULI/AUG.: 150 VAK.BUNG./WON.!
Regio's: Vlissingen en Veerse Meer v.a. ’ 500.- p. wk. Zeeland -
Vacanties, 01184-11048 (9.00-13.00 u., za. 10.00-17.00 u.).

'^fjMfjfjjjJlf 5 sterren en een beetje meer. Op zoek vBfljjgg!! naar een onvergetelijke kampeer- of v
r^fIMHBÏ bungalowvakantie direct aan het p

Yr'^W strand? Vraag nu onze folder aan. _j■ .'; Ook caravanverhuur.
ÜIMd-J-MM-H-MJV\ ■I if U.I■ 11111: t^gl.l*i j j 1 1','j.H ■'< I L, ,1 S
| ; \ \'. ***** NIEUWVLIET 01171-1391 I-

iI^VTTTTr_TfTfTTinT~ffTTTTfT__H 7

_^_rd94rU^lw^!|9U>>34^^*MSr_E I r'■:]3H.ii TciTlcfiaiTH-l 1 9
I Boek nu voordelig uw vakantie in bungalowpark Burghstede, I —I bij Burgn-Haamstede, strand, bos en duinen. Mooie omgevingI met veel bezienswaardigheden. Gezellige 6-persoonsbunga-
I lows, restaurant/bar, kinderboerderij, gratis tennissen, over-I dekt zwemmen en in de sauna. I. T.h. 4- en 6 pers. stacar's in WEST-KAPELLE v. maand. '■t/m dond. (19.00 tot 21.00 u.) tel.: 01180-36723: ! l

B-WIPPW-■WM■
VW „Mooi Chaam", West-Best Brabant voor gezelligheid ensfeer, voor rust en comfort in een bosrijke omgeving, cam-
pings, bungalows, hotels, dagrecreatie, alles vindt u in Chaam.
Inl. VW „Mooi Chaam", Postbus 6, 4860 AA Chaam, tel.
01619 - 1812.

RECREATIE-OORD DE PEEL
Hutten 5, 5763 PL Milheeze. Ideale gez. camp. gelegen in
uniek natuurgebied. Toer-, seiz.- en jaarpl. op weide of in bos.
T.h. vrijst. stenen bung.'s*** en **** 4/6pers. Gratis verw.
zwem- en kleuterbad, kant., winkel, wass., speelt., midgetgolf,
Dutch tennis, voet- en volleybalv., 500 m 2, recr.plas. In hoogs.,
recr.team aanw. Kom eens kijken of bel voor gr. ml.: 04924 -1225.

BEL NU! Luxe stacaravans t.h., aanbieding maand
juni 2 weken voor / 495,-. Camping High Chaparell,
Oirsbeek, 12 km v. Valkenburg. Tel. 04492-2044.
" ' "** ' ' i—■■!■■! ■ n ... ! Jl IP^M^W^u^

VOOR 'N PLEZIERIGE VAKANTIE!!
In een bosrijke omgeving kunt U op een unieke camping
genieten van de geweldige natuur. Onze camping biedt

TALLOZE RECREATIEMOGELIJKHEDEN
.-"-<aP lËtf* «subtropisch zwembad " verwarmd buitenbad

Amml-* 'am'''e9''lbaan " wildwaterbaan " zon-
SjrTHiiÈddiM&i^ o*. neweide'sPeel,uin * manege " kanti-
—mé HBP^PBlfcfigjßÖiK ne/restaurant/friture " tennisbanen

* '■ B !'■ }tt~iT'rE£x. * midgetgolf " fietscrossbaan
l^aTpl-^^SößpP^Ha. Tevens mogelijkheid tot huren

_*~ *^*MisjlJfltL. 'n *"'iiii" '' van s'acaravans/bungalows.

8-daagse reizen Valkenburg v.a. ’ 480.-
Heen- en terugreis per touringcar, v.p., 3 bustochten, bingoavond,
gezell. avond. Kmrs t. en d.+t.,zonder bus v.a. / 365.- p.p. Alléén 3
bustochten v.a. ’ 435.-. Gratis folder. 3-sterrenpension Spronck,
Spoorlaan 39, 6301 GB Valkenburg a/d Geul. Tel. 04406-13017.— ■ i
Camping- en bung.park 'DeBousberg', Schaesberg,
Zuid-Limburg. Zwembad, speeltuin, tennis, recreatieteam.

Kl.folder: 045-31 12 13.

Stacaravans te huur op gezinscamping bij Valken-
burg vanaf / 375.- per week, all-in. Tel: 04492-1822.

OUD VALKENBURG 1 km v. Valkenburg café pension 'Uit-
zicht', prachtige omgeving. Ideaal uitgangsp. voor wandel-,
fiets-, autotochten. Ook voor groepen! Bel 04459-2781.
Verhuur vak.woningen, ook aangepast voor gehandi- 'capten. Vraag prosp. tevens verh. hotelkmrs. Hotel/rest.
Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP vijlen-Vaals -04454-1710 of 04455-2273.

VALKENBURG a/d GEUL
Wyvm WXmmA \r^* I

' In mei en juni is de natuurrond Valkenburg op zn mooist.
AJ dat jongegroen, die veelkleurige bloemenweelde in de
weilanden en de wegbermen.Kom ervan genieten,nu het \ -nog heerlijk rustig is. Valkenburg zalu verwennen!
Een 5-daagsarrangement v.a. f. 172,-p.p.
VW Het Geuldal. Tel. 04406-13364.
Postbus 820,6300AV Valkenburg.

Parkhotel Rooding* *** Gratis Brochure 04406-13241 ij -HP Weekend va ’ 176-p.p. Weekarr. va ’ 539-p.p. Kamers jj
bad/douche, wc,ktv, tel. Overdekt Verwarmd Zwembad jj

EKSTRA VOORDELIG "ij^f^akïung^'c vHOTELARRANGEMENT v ._ open haard 'viakti \\ bosAAN DE ZEEUWSE KUST en viswater. Tel. 05910-
--*&mmmmmW 2.35.58

" Schitterende ligging op mSj^KmmmW^Boi
300 meter van zee K_ef_l

" Binnen- en buitenzwembad mriïW*Kfl^^W^**
" Sauna / Solarium _r?tnïïtinWh_l
" Tennisbanen/Fietsen BffffiwMrßWrftW-! I
Bel nü voor folder of informatie sfißSSflLïHlii
_A HOTEL"" F» WMjjM

991 DE ZEEUWSE |_J l99*}

****** STROMEN 63
RENESSE «TELEFOON 01116-2040' KpÊK^ff^^lTJfM

Te huur v.a. 1-7 vak. app. IrCjfjSl'JniS Ë__l
in centr. van MIDDELBURG fl^/ttH-tl-Sjl _Tf^J i

’ 400,-p.w. [||2|jgl|lj»Wr^
Tel.: 01180-26769 ' K i&'ï.* ?M—~~—iC^v>j»_i>>_M|

rakantle In de Ardennen. T.h. vakantieapp. 4-5 pars. in
roorseizoen, prijs p. wend v.a. / 132 (3 overn.). Zomervak. v.a. f 385
>.w. Inl. Vak.centrum Country Club Benelux, Schnellenberg 36,1720 Lacalamine, België, tel, 09-32.8765.9702.

STACARAVANS te huur in de Ardennen vanaf ’2OO
p.w. all-in. Inl.: dhr. van Dijk, tel. 04459-1598. <
lerkennismaking met het schitterende weer, geven wij
n de maand JUNI 10% KORTING; voor 55+ 20%
CORTING. Voor uw vakantie in park Des Trois Frontiè-
es met schitterende, tegen zonnige berghelling gele- t
jen ruime 6-pers. bungalows m. panoramisch uitzicht, f/oor info: WERO HOLIDAYS. Tel. 09-3211644253. i

■^■e—_______t_«lÉ__*__i
—' ■ r

_tx_t»' A Geniet van
— _■_■■_, de ware
HotelAm Berghanc gastvrijheid

Gezellig familiehotel in magnifiek gelegen,bosrijk Bad Bent-
heim. Luxe woon/slaapkamers op het zuiden. Sfeervolle lounge,
bar, restaurant. Café/terras, relax-center met solarium, Romeins

stoombad, whirl-pool en binnenbad (29°C). Ons aanbod mcl.
royaal ontbijt-buffet en elke avond 4-gangen-keuzemenu's:

6-daagse tussendoor-vakantie
nu voor DM 275,- p.p. <Vraag ook naar onze weckend-arrangementen
Postbus 129, D-4444 Bad Bentheim. [

Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder. ,

VAARVAKANTIES
Over de mooiste rivierei van Europa

Keuze uit verschillende 8-daagsecruises over de Rijn,
Moezel, Neckar, door Nederland <n België. Onze com-
fortabele cruiseschepen de 'Mr. JaN ELSHOUT' en de
'ESMERALDA' hebben ruime salois en gerieflijke hut-
ten (alle met douche en toilet). Voer de reizen aanvan-
gende in juli en augustus zijn nog plaatsen vrij. Vraag

gratis prospectus bij: WATERTRANSPORT,
Groenendaal 35A, 3011 SL lotterdam.

Tel. 010-411.86.60.

ÏaÉM¥^ JfoteTfrvssfelT
mmm\aWmwW^nVKrs mmm BENTHEIM.rROOMVAKANTIE IN T BfRG

h
be^0J

onitc,e strekte bossenI Luxe en gezellig f'^iUeh^ Hefwutmeerde hotel ter I
II even&sud,e Bad kastee

I plaatse, gelegen aan de xonkanvan^^ t

I Ugbad, toilet, telefoon W w m &ezeUlge bir en

VAKANTIE A.D. MOEZEL bij Cochem in d« 'Pilsstube' Man-
fred Wehr, 5594 Nehren/Mosel, 09-49.2673.^532; tussen 3 junien 31 juli '89. HP, uitgebreid ontbijt, 's avonds 3-gangenmenu:
DM 30.- p.p.p.d. Kinderkorting. Alle kamers d»uche/wc. 1-pers
kamer DM 35.-. Na 22 mei info 02159-1771!.
BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dlr.i. d.Rijn. Alle krsm. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel 'wij spr. Ned) ofschrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope""*, Mainzerstr 4D-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.
Bernkastet/MoMl. VAKANTIEWONINGEN. Iweek: 3 perso-nen DM 300.-, 4 personen DM 450.-, 5 persoren DM 500.-.A. Roder, Hauptstr. 2, 5529 Daleiden. Tel. 09-19 6550 1486.

KAMPEREN IN FRANKRIJK op camping ce la Pélonie,
Dordogne. Compl. inger. bung.tenten te hi, voor 15/7
en na 12/8, p.w. F. 349.-, 5-p. caravan voer 22/7, p.w.
F. 449.-. Nu nog camping-plaatsen beschkbaar. Bel
voor folder eigenaar camp., 05990-17355.
STACARAVANS, APPARTEMENTEN, HUZEN t.h. in
België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, talie. Altijd
m. zwemwater. Vacansoleil, SGR/ANVR - Es*> 51 - 5691NJ Son. BEL 04990 ■ 7 46 77 (GRATIS BFOCHURE)
DORDOGNE. Gezellige camping, grote pi., 2 zwem-
baden, bar restaurant, paarden, pony's.
Camping Les Tourterelles, 24390Tourtoirac- tel. 09 -33.5351.1117, Ned. leiding.

ST. MICHAEL IN LUNGAU, 1075 mt. hoogte, 220km wan-
delwegen, vissen, zwemmen, enz. Hotels-pensions v.a.

’ 40.- p.p.p.d. halfpension. Alle kamers met dou«he/w.c.
Bel voor inf. 01880-15142. (Ook op zondag).

12000VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Ho'ard -Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

- Vakantiehuisjes met last minutekorting, 4volle dacen
Londen all-in / 389,- p.p. Weekend Kent v.a. ’ 220.-
-p.p. Farmhouse B&B en Hotel-auto-rondreizen. Jeujd-
herberg rondreizen v.a. / 169.- p.p.per week. Foldersbij
de Britain Specialist ALBION, L Bellingstr. 2, Hust,
(01140) 16188.

Iberbus
Nu 7 dagen per week royal class-bus naar Spanje.
Royal class-sneldienst Benidorm, vertrek elke vrij-
dag. Info: (020) 241010, (010) 4130978.

E'uRCihAPIDE REIZEN
2 X PER WEEK NAAR SPANJE

Nog geen zomervakantie geboekt? Vraag onze zomerfolder.Appartement mcl. busreis al v.a. ’ 379.- p.p. Royal Class toeslag / 50.-
INLICHTINGEN: 030-628004

DE GARANTIE VOOR EEN ZOMERS VAKANTIEFEESTII!
vertrek elke ma. + vr. 10 dg. 17dg.

LORETT DE MAR in de periode
hotel
SAN JUAN PARK"
vp. mei-' 279.- 439.-
-300 m. van zee 2 t/m 19 juni 299.- 479.-
-dakterras met zwembad 23 en 26 juni 399.- 699.-
-gezellig hotel 30 juni t/m 31 juli 599.-959.-
-alle kamers met bad, 4 aug. t/m 28 aug 529.- 799.-
-douche, wc sept 399.- 699.-

-okt 299.- 479.-
MALGRAT DE MAR

hotel CARTAGO NOVA"
v.p.
100 m. van het strand, 30 juni t/m 14 aug 639.- 999.-
-mooi uitzicht op zee, 18 t/m 21 aug 599.- 919.-
-zwembad met terras, 25 en 28 aug 549.- 799.-
-uitstekende service, sept 379.- 559.-
-alle kamers met bad, okt 329.- 499.-
-douche, wc en balkon
apt. PLAYERS 6 pers. I.g. mei t/m 12 juni 159.-p.p.
6-daagse WEEKENDREIS
bez. 6 pers. vertrek 14-07, 11-08,01-09 139.-p.p.
7-daagse MIDWEEKREIS
bez. 6 pers. vertrek 31-07 149.- p.p.

CALELLA
hotel SANTA FÉ" v.p. mei t/m 19 juni 349.- 499.-
-200 m. van zee, 23 en 26 juni 369.- 699.-
-zwembad met fraaie tuin, 30 juni t/m 18 aug 599.- 999.-
-prima keuken 21 t/m 28 aug 499.- 799.-
-alle kamers met bad, sept. 399.- 599.-
-douche, wc en balkon okt 349.. 499.-

Luxe touringcarreizen met bar, video, toilet, ROYAL CLASS toesl. 50-
-a.p. ret. GRATIS ontbijt op heenreis. OPSTAPPLAATSEN in geheel NL,
geen verzamelplaats, vaste plaatsindelingen in de bussen, (zie SKY-
TEKST pagina 360).

FIËSTA TOURS HOLLAND
045 - 322222/324000

Dagelijks boeken van 9-22uur, ook 's zondags. Telefonische boekingen
ia 18.00 u. uitsluitend via tel.nr. 045 - 322222.

Af AMMM/%'
Voorjaarsreizen naar de Costa Brava vertrek iedere maandag
en donderdag per luxe Royal Class touringcar 10en 17dagen
o.a. Lloret, Blanes, Malgrat, Calella, Pmeda hotel vp, juni v.a.
/ 327,-, juli/aug. v.a. / 507, app. juni v.a. / 222,- p.p., juli/aug.
v.a. ’ 338 p.p. Toeslag Royal Class f 45,-. Vraag uw ANVR
reisbureau of BEL 05911-2000. Lid ANVRSGR.

MMipH Ii

Zeilen in de Griekse zon. 1 of 2 wk. zeilen v.a.
/1.575.-. Comb. met 1 of 2 wk. hotelmogelijk. Kam. (2-
pers.) op Poros ’40.- p.n. Daphne Sailing Greece. Tel.
02159-37740.

MAGrAR TRAVEL: app , huizen, hotels, camping. Vlieg- en.busreizen va. ’235,-. Inl.
Cirkel Reizen. Hooldstr. 4a, 5109 AC 's-Gravenmoer, lel. (01623) 22)94, lid S.G.R.

°r\jk Hongarije Tours 1
BUSREIZEN v.a. ’ 199,-
Budapest. Balaton. Puszta. Pendel- en rondreizen

Boekingen: bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050 .
DISCOVERY sportieve zeilvakanties op moderne 12
meter jachten in Turkije, Griekenland, Joegoslavië,Cor-
sica, Bretagne. Geen ervaringvereist. Info in België: 09-
-323.651.40.62.
Doe-reizen het andere Turkije. Ontdek met een Ned.
Turkije-kenner het platteland. Goed hotel aan zee buiten
het toeristisch gebied, ’ 1073,- all-in. Trans Culture Travel
020-236041/149599.

i^^Lr^^J^^H I

Egypte trektocht 21 dagen /1785,- Incl. vliegreis 'en hotel. Diverse vertrekdata vanaf 9-7. ''' Folder? Djoser 071 -126400. I

/ VKamperen & bungalows <
in 11 recreatiecentra I
met ruimte voor sfeer. *in het bos bij het water
De Roggeberg/Appelscha De Potten/Sneekermeer "
De Noordster/Dwingeloo Bergumermeer/Suameer '{De Jagerstee/Epe Zeewolde/Flevoland
Het Trefpunt/Ermelo Toppershoedje/Ouddorp t
Het Grote Bos/Doorn aan Zee :
De Flaasbloem/Chaam De Schotsman/Veerse Meer

Vraag toezending van: '* de gratis Recreatiekrant 1989
* info variabele seizoenplaatsen
* info partikuliere bungalows/stacaravans te koop

op royale RCN-plaatsen
RCN infolijn: 03438 - 13547

Pmtbui 38. 3970 AA Driebergen f^^Ö*^^" -̂""*\ I
Telefoon 03438 13547 V__4f^a

l Lpen J J
recreatiecentra nederiand

snel en comfortabel naarruim 900 plaatsen
in heel Europa.

m w 119?Im 11L*I]ixti *y*M W
{^^^SeT^jo^^
lPa,ï? va ’ '65,00 \tot en met2sjaar!■ 1Londen va u9 OO \ Vrij door Europa voor een habbekrals:

VST 2* NIEUW! I *T-\
traif 3^ #sS*»»/
Haal snel bij het NS-station of uwreisagent de speciale TransGo 25 folder.

CRUISES va ’ 495
■Hlkhtk.
Ik ipPFMr-5-W' I

t r
J^f-fgJ*|*i*^[[^^__M

_ ___, ■_—■—_ --——-

De prijs is het bewijs I
dat schitterende cruises niet duur zijn

ITALIË - GRIEKENLAND - JOEGOSLAVIË - TUPj
10 dagen vanaf ’ 49i

CYPRUS - ISRAËL - EGYPTE

8 dagen vanaf ’ 741
Bestel de brochure d.m.v. de bon ongefrankeerd d
sturen naar antw.nr. 3109, 3760 WD Soesterberg

dhr./mevr.:
adres:
posto/woonpl.: t

OF BEL 03463-53778/52406 I
HOLYDAY CRUISEJ

CAMPERVERHUUR
Luxe 4-, 5- en 6-pers. kampeerauto's. Re*
tijdig voor komend seizoen. Bel voor kleuref S
der: 070 - 83 45 93; voor reserv.: 010 - 4 65 64
ACHILLES CAMPERS, Walenburghof 17, Rotterd». s

20 luxe stacar. Winterswijk, Ouddorp aan Zee, Hardenbe'S
te gekke voorseizoenprijzen al vanaf / 200.- p. wk. 3 ""huren 2 betalen, dus/ 400.- all-in. Campings met vele f8?
len. Annulering 8/7-22/7 van /1400.- nu ’ 1200.-. Idem 1"
7 3 weken 1250.-. Info 010-4167878.

Discovery sportieve zeilvakanties op moderne 12'
ter jachten in Turkije, Griekenland, Corsica, Breta?
Geen ervaring vereist. Info in België: 09-323.651.$

ZEILVAKANTIES: ACTIEF EN SPORTIEF! <I
IJsselmeer, Waddenzee, Scandinavië, Turkije. InBel voor info: Zeilvloot Zwartsluis 05208 - 67565. >■

m99m9m9mmmmmmmmm l—" "*|^M-___r_____il /"»"
MOTORBOOT _*i?J?*L/ \MAANDBLAD VOOR DE KLEINE MOTORVAART t

mmw
t
mmw_~_ mm*_ 'HET NIEUWE NUMMER 1^ &t

NU OVERAL IN DE _/__/\^ jJt\
TIJDSCHRIFTEN-WINKEL m*W9**w m*m

Een abonnement?Bel gratis:
06-02242 22 t 1

feHttß____*__ * "^*'v
**-

MOTORBOOT Voor Piccolo's „
HET VAKBLADVOOR DE KLEINE MOTORVAART 2 jg ver(jer pafjina 951

—-fj LimburgsDagblad m W

i»piccolof

Puur natuur in rustig bergdorp.
Wandelen, fietsen, zwemmen.
App. 125Osp.p.p.d. Kind. tot 16jr.
halve pr. Fam. De Jonge,Sibratsg-
«ll. Tel. 09.43.5513.2178 of
01184-63866.

tlfel/Moezel, ruim 200
vak.woningen, pensions,
tung's, hotels en boerderij-
vak. voor 2 tot 15 pers. v.a.
CM 30. Tel. (05920) 12475.

Vraagde
lieuwe grote kleurenfolder

in Nederlandse aan.
oigerept, oergezellig,gastvrij.... . trek de bossen en de velden
in... leuke bestemmingenvoor
toihten overal... vrije tijd, sport,
pkzier... gezellige hotels, pen-
skns en vakantiewoningen . . .
Verkehrsamt Bestwig
D-J7BO Bestwig

| Tel: 09-49.2904.81275

ZOTT
7 digen kanoën op de
Doidogne (Frankrijk)

’ 175,-
05907-44 55
030-3152 71 GET

FRANCE INDIVIDUELLE
Vakan lewoningen aan alle
Franse kusten. Compleet inge-
richte üxe bungalowtenten en
comforabele stacaravans op
de mooiste campings van

Frankrijk.
T«4. 020-26 47 11.

■ ■ <l'

r ï

bekendmaking ;
Ie

WIJZIGING GASTARIEVEN

De gastarieven voor kleinverbruikers worden per 1 juli 1989verhoogd met sf
2,7 cent per kubieke meter. Ii

d
Si

KLEINVERBRUIKERSTARIEVEN GAS

Tarieven per Tarievenper
1 januari 1989 1 juli 1989
excl. BTW excl. BTW s

Vastrecbt per aansluiting
per jaar ' ’ 69,00 ’ 69,00

Per m 3voor verbruik
tot 170.000 m3per jaar 33,8 et 36,5 et.

Op hetm 3-tarief zijneen milieutoeslagvan 0,07cent per m3eneennaartijden plaab
variabele kalorische verrekening van toepassing.

Bovenstaande tarieven worden verhoogd met 18,5% BTW.

De mate waarin de prijsverhoging op de jaarafrekeningzal doorwerken is afhanke-
lijk van de periode waarover wordt afgerekend.
De jaarafrekeningzal, behalve door de prijs, eveneens door de verbruikte hoeveel-
heid gas worden beïnvloed.

Landgraaf, 27 mei 1989

LIMBURGSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR
GASDISTRIBUTIE (LIMAGAS) N.V.
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Van onze sportredactie

Scheimzinnig

Van onze correspondent

Duitsland als stand-in voor Gullit
nog in de basis, verdween de enige
Ajacied uit de selectie. Net als de
eveneens afgeschreven Rutten en
Van Loen zal Winter tot woensdag,
paraat moeten blijven en zich even-
tueel alsnog bij Orarvje moeten voe-
gen in het geval van blessures. Roy
daarentegen kan rustig vakantie
gaan vieren.

t gracht van Spitz Kohn, moge-
*r Aanuit Madrid gesouffleerd

pjax' nieuwe opperhoofd^Leo
■wakker, werd Bryan Roy", Ri-
jr Witschge en de broers Frank

H ald de Boer twee weken gele-
id verstaan gegeven dat zij zich
t^,:en afmelden voor het interna-
ji e toernooi van Jong Oranje,
iu Juni in Toulon. VoorLibregts
j. aarmee meteen de kous af. Hij

r? e Roy' eind april teBen
L~r-uitsland nogreserve, voor de
i^erland tegen Finland, vol-
(,e Week woensdag in Helsinki.
'<j unt niet zeggen dat hij te moe. r Jong Oranje, maar niet voor
F'elftal. Zo werkt dat niet".

Vakantie
Die rustpauze heeft de jeugdige
concurrent van Huistra volgens
Kohn ook hard nodig. „Niet zozeer
wegens zijn fysieke gesteldheid,
maar meer om wat er in het hoofd
speelt. De spelers hebben een slo-
pend seizoen achter de rug en ze zijn
hard aan vakantie toe". In werke-
lijkheid zou het wel eens kunnen
zijn, dat Ajax er bitter weinig voor
voelt om de topper in spe in Frank-
rijk in de etalage te zetten. Libregts
kon zijn ergernis amper bedwingen,
maar hield zich nochtans gedeisd.
„Via Nol deRuiter heb ik kennis ge-
nomen van de visie van Kohn. Ook
om die reden heb ik Roy niet gese-
lecteerd en heb ik gekozen voor El-
lerman

kk e opstelling van het Neder-
ig elftal deed Thijs Libregts

J lipfens bijzonder geheimzinnig,
W hij uiteindelijk onbedoeld
>}r Penneren dat Rijkaard dit

,*i .ÜP het middenveld speelt. Dat
Ir4 ook moeilijk anders
V tegenstander Finland heet en
flip net zien niet kan permitteren
ti b twee ontmoetingen ook maar
l]^nt te laten liggen. Wie in Hel-
rie^ e verdwaalde ballenvan Lip-
■)/} °f Paatelainen moet tegen-
Irj en>. Van Breukelen of Hiele,
fen libregts evenmin kwijt. Tien

1 een dat het de PSV'er is. " Erwin Kistemaker wint in Reuver het eerste deel van de zevende etappe. Robert Rademakers (bril) finisht als tweede

Tweedeplaats Rademakers in Olympia's Ronde

Thomas Liese bij de tijd
g ?" niet de enige wijziging zijn,
t vek-en met de ploeg dierecent
j. erder kwam dan een punten-
[jeB Ü-l) tegen de West-Duitsers.
>w ot zestien man teruggebrach-
U die zondagavond Hilton
Pjiol als verzamelpunt heeft en

(„.'gende morgen naar Helsinki,5' ontbreekt van Ajax elk
" Met Winter, tegen West-

„Het is niet voor heteerst dater pro-
blemen met Ajax zijn", weet Li-
bregts. Zo was Wouters niet be-
schikbaar voor de interland tegen
Italië, maar speelde hij drie dagen
later wel tegen Feyenoord, en be-
dankten Menzo en Rob Witschge
voor het bondselftal in Nïmes.

Libregts wil ten koste van alles het
conflict met Ajax uit de wereld krij-
gen. Hij heeft met manager Van
Eyden de afspraak gemaakt meteen
om tafel te gaan zitten zodra Been-
hakker in De Meer is gearriveerd. en nog twee ronden van BV2 km. Finish Ge-

leen (Rijksweg, 137 km, 18.30 uur).
Morgen taaiste eiappe: Geieen/Kluis (start
12.00), Elsloo, Bunde, Valkenburg (28 km,
12.40, Bosstraat), Keuteberg (44 km, 13.02),
Margraten, Slenaken, Epen (72 km, 13.42),
Mechelen, Partij, Wittem, Eys, Klimmen,
Hulsberg, Schimmert, Geverik, Beek (155
km, 15.40, Adsteeg). Vervolgens nog drie
ronden van 11 km. Finish Beek (Adsteeg,
16.26).

" CRITERIUM REUVER: 1. D. Nelissen, 83
km in 1.59.17; 2. Hilkens op 26 sec; 3. H. de
Hey op 48 sec; 4. Fr. Knarren; 5. D.
Adriaans; 6. Van Zandbeek; 7. H. Meyers; 8.
W. Jennen op 57 sec; 9. J. Gilissen op 1.09;
10. M. Nuy; 11. P. Klomp op 1.34; 12. J. Len-
ders; 13. M. Theunissen; 14. L. Boelhou-
wers; 15.T. van Veldhoven.

het toch om de goede klassering van
Duyn te bewaken."

zoals altijd groei ik ook in zon ron
de."Libregts: „Maar ook in een eerder

verleden hebben dit soort proble-
men zich met Ajax voorgedaan.
Daar wil ik een eind aan zien te ma-
ken. Het blijkt dat de communicatie
niet goed is". Dat heeft er echter
minder mee te maken dan met het
belang van Ajax, dat eerst aan zich-
zelf denkt, pas daarna aan het Ne-
derlands elftal.

Communicatie
REUVER - Thomas Liese kan na de
tijdrit van gisteravond in Reuver
met een heel wat rustiger gevoel de
laatste twee heuveletappes in Olym-
pias Ronde van Nederland tege-
moet gaan. De Oostduitser, die de
tijdit over 16,5 km won in een tijd
van 20 minuten en 10 seconden, ver-
grootte daarmee zyn voorsprong in
het algemeen klassement op de
nieuwe nummer twee, Maarten den
Bakker, met 31 seconde.

Eerder op de dag had Rademakers
goede zaken gedaan door achter de
snelle Erwin Kistemakers als twee-
de te finishen in het eerste gedeelte
van de etappe. Rademakers en Kis-
temakers maakten deel uit van een
kopgroep van vijfman, diena 50 km
tot standkwam. De vijf, waar verder
ook Erwin Houtop, Eddy Ophof en
Erwin Elfrink deel van uitmaakten,
namen aanvankelijk vijf minuten
voorsprong. Maar in de straten van
Reuver liep de voorsprong terug tot
2 minuut 13 seconden. Voldoende
voor Rademakers om op te klim-
men naar de tiende plaats in het al-
gemeen klassement.

Eerste gedeelte zevende etappe (Velp-Reu-
ver, 160 km): 1.Kistemaker 3.25.37 (15 sec.
bon.); 2. Robert Rademakers zt (10 sec.
bon.); 3. Houtop zt (5 sec. bon.); 4. Ophofzt;
5. Elfrink zt; 6. Fledderus op 2.13; 7. Start-
man; 8. Malecek; 9. Theus; 10. Rutgers; 11.
Stroombergen; 12. Engels; 13. Zijlmans; 14.
Ziemerink; 15. Melsen; 58. Gino Jansen, al-
len zt. Tijdrit: 1. Liese, 16,5 km in 20.10,48;
2. Blochwitz op 6 sec, 3. Voskamp 0.09, 4.
Cent 0.17, 5. Luppes 0.19, 6. Theus 0.28, 7.
Den Bakker 0.31, 8. Pianekh 0.44,9. Zuider-
wijk 0.46, 10. Wolsink 0.47, 11. Houtop 0.48,
12. Van Adrichem 0.50, 13. Hennig zt, 14.
Bouwmans 0.51, 15. Kernper 0.58. Alge-
meen klassement: 1. Liese 27.24.37, 2. Den
Bakker 2.04, 3. Duin 2.26, 4. Kernper 3.00, 5.
Van Adrichem 3.02, 6. Blochwitz 3.43, 7. El-
frink 4.07, 8. Akkermans 4.14, 9. Luppes
4.30, 10. Van der Wouw 4.32, 11. Kokkelko-
ren 4.38, 12. Rademakers 5.01, 13. Boorsma
5.05, 14. Zuiderwijk 5.08, 15. Kok 6.19.

OLYMPIA'S RONDE IN LIMBURG:
Vandaag voorlaatste etappe: start 15.30
uur inBeesel. Vervolgens Roermond (9 km,
15.42, Julianalaan), Melick, Montfort (20
km, 15.57), Susteren (31 km, 16.11, Parallel-
weg), Sittard (38 km, 16.21, Pres.Kennedy-
laan), Schinnen, Heerlen (54 km, 16.42,
Kloosterweg, Looierstraat, Valkenburger-
weg), Kunrade, Eys, Trintelen, Übachsberg
(96km, 17.38), Weustenrade,Laar, Nuth (105
km, 17.50). Geleen (118 km, 18.06,Rijksweg)

De absentie van Winter staat daar
volgens Libregts echter los van.
„Die twee wedstrijden tegen Fin-
land moeten vier punten opleveren,
de uitwedstrijd tegen Wales ligt iets
anders", kent Libregts de realiteit.
„Een verliespunt kan al fataal zijn.
Ik kies daarom voor spelers met
aanvallend en scorend vermogen.
Dat is het uitgangspunt, daarom is
er geen plaats voor Winter."

De Oostduitsers bewezen weer eens
hun overmacht in de tijdrit. Steffen
Blochwitz werd tweede op 6 secon-
den. Grote verliezer was Pierre
Duyn die zijn tweede plaats in het
algemeen klassement verspeelde
door 1 minuut en 3 seconden toe te
geven op de winnaar.

De Limburgers Robert Rademakers
en Gino Jansssen reden een voor
hun doen acceptabele tijdrit. Rade-
makers 1 .eef 1 minuut en 34 secon-
den ach .er bij op de winnaar, Gino
Janssen 1 minuut en 50 seconden.
Voor Rademakers zijn beste tijdrit
tot nu toe. „Het gingook goed. Maar

De renner uit Jabeek keek dan ook
tevreden terug op de eerste aan-
komst van Olympia's Ronde in Reu-
ver. „Ik ging met die ontsnapping
mee in dienst van Pierre Duyn.

Vermoedelijke opstelling: Van Breuke-
len, Van Aerle, Ronald Koeman, Var
Tiggelen, Vanenburg, Rijkaard, Gullit
Erwin Koeman, Kieft, Van Basten
Huistra. Reserves: Hiele, Rutjes, Hof
kens, Ellerman, Eykelkamp.

Maar de samenwerking was zo goed
dat we al snel vijf minuten voor-
sprong namen. Die sprong in het al-
gemeen klassement is natuurlijk
leuk. Maar in de eerste plaats gaat

Limburgs Dagbladsport

#4 Zaterdag 27 mei 1989 "21

hem naarKerkrade te halen en hem
daar op de bank te zetten".
Nol Hendriks heeft voor Vander-
broeck dezelfde constructiein petto
als twee jaar geleden met Eric van
der Luer, ook al afkomstig van
MVV, werd doorgevoerd. De Roda-
bestuurderkocht Van derLuer toen

KERKRADE/MAASTRICHT
Roda JC is in de markt voor MW-
talent Erwin Vanderbroeck. Spon-
sor Nol Hendriks wil de Maastrich-
tenaar dolgraag inlijven. Vander-
broeck heeft tot nu toe geweigerd
de nieuwe MW-aanbieding te ac-
cepteren. Nadat Hendriks donder-
dag een zakelijk onderhoud had
met Vanderbroeck en diens zaak-
waarnemer JefBlatter, sprak giste-
ren trainer JanReker uitvoerig met
de 21-jarige spelbepalende midden-
velder. MW vraagt circa vier ton
voor devoormalige jeugdspelervan
RKWL.

West-Duitsland zonder
Mill en Augenthaler

FRANKFURT - De rentree van Klaus Augenthaler in het Westduitse
elftal isopnieuw op de langebaan geschoven.De 31-jarige libero heeft
afgezegd voor de interland tegen Wales, woensdag in Cardiff. Augen-
thaler heeft al geruime tijd last van een gekneusde linkervoet. Voor
zijn club Bayern München komt Augenthaler wel uit. Voor die wed-
strijden krijgt hij pijnstillende injecties. In Cardiff zal Thomas Ber-
thold vermoedelijk de positie van laatste nrian vervullen. Teamchef
Beckenbauer heeft nog meer problemen. Achter de inzetbaarheid van
voorstopper Kohier staat een groot vraagteken, terwijl Frank Mill de-
finitief afzegde.

Volgens Jan Reker is het niet be-
doeling dat Erwin Vanderbroeck
reeds komend seizoen de Roda-ge-
lederenversterkt. „Hij kan niet rond
komen me; MVV en dan is het altijd
interessant om met zon jongen te
praten. Het is echter voor Roda een
speler diepas in de toekomst bruik-
baar kan zijn. Het heeft geen zin om

Sittard aast
op stunt

tegen Roda 2

geval met het sterkste team aan-
treden. Glenn Goulding en Jan-
ny Sangers hebben hun vakantie
voor deze wedstrijd verzet".
Dc reserveteams van Ajax en
Sparta maakten dc afgelopen sei-
zoenen furore in het nationale
bekertoernooi. „Dat willen wij "
nu ook," zegt trainer Jan Ver-
sieyen van Roda 2, die Huub en
Raymond Smeets, Roger Pol-
man, Paul Janssen en Frits Nöll-
gen in dc basis laat opdraven.
„Meestal lagen we er al in dc eer-
ste of tweede ronde uit. Dit jaar
hebben wij dc zaken serieuzer
aangepakt."

uur op het terrein van EHC tegen
de reserves van Roda JC herha-
len. Na een gedeeltelijk mislukt
seizoen in de hoofdklasse zou
kwalificatie voor het KNVB-
toernooi een prima revanche
znn. Lejeune: „We kunnen in elk

Trainer Bair Lejeune, toen ook al
aan dc basis van het succes, wil
die prestatie vanavond om 19.00

van onze medewerker
HEERLEN - Drie jaar geleden
won Sittard de KNVB-beker in
Zuid 11, waardoor de ploeg de
'wild-card' trok voor het grote
bekertoernooi. Een lucratieve
zaakvoor deSittardse club, want
de tegenstander in de eerste ron-
de heette Feyenoord. In een
drukbevolkt Baandertstadion
bleken deRotterdammers echter
te sterk voor de Sittardse hoofd-
klasser.

Sweikhuizer Boys-
RKSVN 0-0

MAASBRACHT - Het degradatie-
duel Sweikhuizer Boys-RKSVN
moet volgende week dinsdag wor-
den overgespeeld, weer op het ter-
rein van Maasbracht. De eerste be-
slissingswedstrijd, gisteravond in
Maasbracht, eindigde met 0-0 onbe-
slist. Ook in de verlenging konden
beide ploegen het er niet over eens
wordenwie uit de vierde klasse naar
deAfdelingLimburg dient te degra-
deren.

ROTTERDAM - Het lystje promi-
nente kandidaten voor de post van
hoofdtrainer bij Feyenoord groeit
gestaag. Na Rinus Michels diende
zich een nieuwe sollicitant aan,
George Kessler. Feyenoord-direc-
teur Hans Kraay wenste nog niet
mee te delenhoever de onderhande-
lingen zijn gevorderd.

Kessler kandidaat
bij Feyenoord

Roy en Winter verdwenen uit Oranje-selectie

Libregts overhoop met Ajax

Roda JC praat met
Erwin Vanderbroeck

Johnson hield
sex-leven op

peil met pillen
TORONTO - Ben Johnson ge-
bruikte zilveren pillen om zijn
sex-leven op peil te houden. Vol-
gens zyn vroegere arts George
Mario (Jamie) Astaphan bestreed
s werelds snelste man op die ma-
nier de libido-remmende wer-
king van de anabole steroïden.
Astaphan zag de pillen in een
klein plastic doosje voor het
eerst, toen Johnson zijn lijfarts
vorig jaar juni opzocht in diens
woning op het Caraibische
eiland St. Kitts. „Het waren
waarschnnhjk sexuele stimulan-
tia", verklaarde Astaphan tydens
de derde dag van zijn getuigenis
in Toronto.

L, "Jijs Libregts, problemen

(ADVERTENTIE). . , _.

Bij Art Corner in Heerlen kunt u t/m zaterdag 3 juni a.s.
profiteren van werkelijk grote voordelen.

Kortingen van 20 t/m 50% op onze gehele kolllektie
schilderijen, wanddekoraties en beelden.

Bijv.: U koopi 'n schilderij van de Nederlandse kunstenaar Be 3.700,-

KoffiJl^r meMter. —r|RT— Heerlen
OPjL_—s-—■— ll|»tenmaker O. Nassaustraat 47■ -r" in Limburg jDQIJj \ Tel. 045-740446 j

Van onze verslaggever voor honderdduizend gulden, leen-
de hem uit aan het Belgische As-
sent, alwaar hij werd klaargestoomd
voor Roda JC. JanReker: „Maar een
bedrag van vier ton voor een speler,
die in eerste instantie zal worden
uitgeleend, dat is natuurlijk heel an-
dere koek".

betaald voetbal

EERSTE DIVISIE
Vanvond 19.30 uur:
Emmen-Go Ahead Eagles
Heerenveen-DS '79
Heracles-Cambuur
Morgen 14.30uur:
De Graafschap-NEC
AZ-NAC
SVV-Excelsior
RBC-Den Haag
Helmond Sport-Telstar
Eindhoven-Vitesse
Vitesse 35 22 8 5 52 59-19
Den Haag 35 22 7 6 51 81-35
NEC 35 21 6 848 71-38
Excelsior 35 20 8 7 48 62-35
AZ 35 18 9 8 45 75-41
Heerepveen 35 19 6 10 44 69-46
NAC 35 16 11 8 43 60-46
SW 35 14 8 13 36 50-52
GA Eagles 35 13 8 14 34 51-46
De Graafschap 35 13 814 34 46-52
Cambuur 35 13 7 15 33 49-57
Heracles 35 12 9 14 33 46-66
Eindhoven 35 11 7 17 29 44-51
DS'79 35 12 4 19 28 54-63
Telstar 35 11 6 18 28 50-64
Helmond Sport 35 513 17 23 37-67
RBC 35 7 7 21 21 32-61
Emmen 35 8 2 25 18 35-90
Wageningen 36 6 6 24 18 41-83

Vitesse en Den Haag gepromoveerd,
NEC, Go Ahead Eagles en Heerenveen
periodekampioen; ook Excelsior neemt
deel aan de nacompetitie.

TWEEDE BUNDESLIGA
Vandaag 15.30 uur:
Alemannia-Wattenscheid

Koerswinst Wim Velis
SCHAESBERG - De zevende over-
winning in successie van Cann De
Bloomerd en de prima tijd over de
mijl van winnares Arm Marshall
(1.16.9) waren twee tevredenstellen-
de verrichtingen voor pikeur Wim
Velis op de draf- en renbaan in
Schaesberg. Een fraaie prestatie le-
verde ook Jos van Koolwijk met de
door mevrouw Luitjes getrainde Ca-
pital Pride. Hij eindigde in een veld
van negen deelnemers verrassend
als eerste.
Concours Hippique-Prijs: 1. Chico Rosé (J.
Meertens) km.tijd 1.22.0; 2. Chess Darby; 3.
Chiara Cassandra. Winn. 1,80; pi. 1,10, 1,30;
koppel 2,80; trio 4,60.
Springen-Prijs: 1. Duran S (W. Duivenvoor-
den) km.tijd 1.23 1; 1. Duke's Diamond; 3.
Bil de Lobbes. Niet gestart: Baron. Winn.
1,50; pi. 1,00, 1.10;koppel 2.10; trio 25,60.
Dressuur-Prijs: 1. Dior America (J. Meer-
tens) km.tijd 1.20.0; 2. Bielke H; 3. Cor Berg.
Niet gestart: Danger Power en Baron d'Y-
ves. Winn. 1,70; pi. 1.70, 2,90: koppel 8,40;
trio 23,00.
Ringen-Prijs: 1. Cita De Bloomerd (W. Ve-
lis) km.tijd 1.23.1; 2. Caspar di Robles; 3.
Anjo Renka; 4. Cunerus Hanover. Winn.
1,50; pi. 1,00. 2.50, 3,20: koppel 16,70; trio
154,40.
Rozet-Prijs: 1. Capita] Pride (J. v. Koolwijk)
km.tijd 1.21.3; 2. Baba T: 3. Anna V. Winn.
6,40; pi. 1,40, 1,50, 1.90; koppel 8,80; trio
104,50.
Hoefslag-Prijs: 1. Arm Marshall (W. Velis)
km.tijd 1.16.9; 2. Tommy Boy P; 3. Zingana
du Bois. Niet gestart: Zanko Aldorp. Winn.
1,20; pi. 1,10, 3,10; koppel 7,80; trio 22,20.
Wedden dat-Prijs: 1. Cann De Bloomerd
(W. Velis) km.tijd 1.18.6; 2. Vamara ofHom;
3. Cay van Hoafer; 4. Zanara Winn. 1.20; pi.
1,00, 2,30, 1,20; koppel 21,70; trio 96,00;
kwartet 298,80.
Paardesport-Prijs: 1. Waaipalm dü Bois (J. -
v.d. Pijl) km.tijd 1.19.9; 2. Wanda Volo; 3.
Brenda Ludwig. Winn. 1.70; pi. 1,10, 1,90,
1,60;koppel 4,10; trio 29.50;W-5 17,10(2-5-1-
-6-3).

Damesbeker
voor Leveroy

WEERT - Door een 2-0 zege op de
huidige Limburgse, kampioen
RKHVC Hunsel legde Leveroy be-
slag op de Limburgse voetbalbeker
voor damesteams. Leveroy startte
voortvarend. Al in de eerste helft
zorgden Riny Goertz (1-0) en Ans
Dings (2-0) voor een stevige voor-
sprong, die na de rust niet in gevaar
kwam. RKHVC probeerde wat te-
rug te doen, maar Leveroy hield de
wedstrijd onder controle.
BRUSSEL -Koen Sanders (KV Me-
chelen) en Jean-Francois De Sart
(FC Luik) debuteren vandaag in het
nationale elftal van België, dat in
het Heizel-stadion voor een vriend-
schappelijke interland aantreedt te-
gen Joegoslavië. Bondscoach Guy
Thijs heeft ook de 'verloren zoon'
Enzo Scifo (Bordeaux) een plaatsje
in zijn team toebedeeld.
"iiii"^■■■■—""*—"***"*"""——*m^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiDDDDDDDDDiiivMiHui^MM

fADVERTEiVTJE)

VLUGGE VOGELS
DOEN BETER

ZAKEN
BIJ NOVOTEL

Bij ons bepaalt u zelf hoelang u
luncht of dineert!
Wij zorgen voor prima kwaliteit en
snelle maar vriendelijke service.
Van 06.00 - 24.00 uur. g

maastricht
Tel: 043 - 611 811
Fax:o43-616 044

- Er gaat dit seizoen geen interland voorbij, of er
el iets aan de hand rond het Nederlands elftal. Zijn

' Éteen blessures, al dan niet voorgewend, of opstandi-
sPelers, die na afloop van een wedstrijd hun nood kla-over de speelwijze, dan is er wel een clubcoach die

Thijs Libregts in de wielenrijdt. Het is geen

!«pi dat het daarbij andermaal om Ajax gaat, de club
r Me ook Libregts' voorganger Rinus Michels nog wel18 in de clinch lag.



CURSUSSEN^OPLEIDINGEN g
Boeiende beroepen met toekomstperspectief

■■■■■■■■■ TOERlSMEmmmmmmmtmmtmmmmW ■■■■■■■■■HOSTESS mmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊÊ
,- TOERISTISCH MEDEWERKER "ALLROUND" * EURO HOSTESS
* TOERISTISCH MANAGEMENT ASSISTENT(E) Deze opleiding wordt gegeven in opdracht van de Stichting Euro
* MEDEWERKER BINNENLANDS TOERISME Academie Nederland, welke 8 vestigingen in Nederland kent.

mmmmmWÊmmmmWVSECRETARIEEL mmmmmmmmmmmmM MM BOtl VOOr informatie kWaW
» TOP SECRETARESSE V.H PHILIPS «

SECRETARESSENOPLEIDING Sj

* management secretaresse I Ik wil graag inlichtingen over: 3
* DIRECTIE SECRETARESSE
* AFDELINGSSECRETARESSE j
* RECEPTIONISTE I

_. " Naam:
=g§ INSTITUUT NOTENBOOM

5 m^L~ ■ D secretariaat: O ' . ,
k." Bl 1 "0 Kerkakkerstraat 34 I "<■'"'' *>»*"""»"'"■" o~i«».,-. I AdreS:.—.—^—^m — en Weienschappenop g/ondvan ie |—■ Mml < 5616 HC'Emdhoven »w op <» erkend» on»",* Dr\r.*^*\rt^.-bZD_ll_Ü! te1.:040-520620*

, IKOStCOÖe
Helmstraat 3-5 <\j""«' «"*""■"■» . D|aaTcjl l_o 6211 TA Maastricht I ■ w \ '.lH 1111 I I H tel 043-255025 | Sturen aan: Postbus 307 5600 AH Eindhoven

OPI,EïDIN(JS|MSTÏTDUI

„DE THERMEN"
Raadhuisplein 15Heertenpafii Telefoon. 045-713717

- In september starten de volgende
cursussen:

"Directiesecretaresse
"Medisch secretaresse
"Afdelingssecretaresse
"Informatrice/receptioniste
"Medewerkster uitgaand

reisverkeer en toerisme
"' "Receptioniste
,' Informatie en aanmelding: Raadhuisplein
i. 15, Heerlen. Telefoon: 045-713717.
" 193172

Hommerterweg 224
Hoensbroek

Hriessen
Erkend door min. O&W.met
rijkserkende diploma's

iltf* 9m\ Tekstverwerking

"^■4^ I Secretariaatspraktijk

( )l WordPerfeet (evt. metstage)
I Typen Notuleren

-' I I Startcursus P.C. / Msdos

<l ' Msdos dßase Lotus
Nieuw Ventura P.D.I.

, _^^~ E Max. 8 cursisten en elke cursist— I werkt alléén op P.C.
tir k>| Ook spoed- en privécursussen

O in en uit huis.

■I Bel 045-211733' ' l/Féé iedere dag tot 23.00 uur

/ OPLEIDING - ADVIES -±ZZ BI I BEGELEIDING

OPLEIDINGSINSTITUUT
„DE THERMEN"

I Raadhuisplein 15 HeertenfiSjjSj Telefoon: 045-713717

ih september starten de volgende cursussen:

* Tekstverwerking Word Perfect

* Machineschrijven

* Stenografie

* Notuleren

* Kantoor en secretariaatspraktijk

* Engels-Duits-Frans-Spaans voor beginners
- * Spreekvaardigheid Engels-Duits-Frans-

Spaans

* Bedrijfscorrespondentie
Engels-Duits-Frans-Spaans-Nederlands

* Toerisme voor het SEPR-diploma

* Medische specialisatie voor secretaressen
Informatie en aanmelding:Raadhuisplein 15,

'Heerlen. Telefoon: 045-713717.
'. 193173

MIKOJELAKADEMIE
DEELTIJDOPLEIDING
KREATIEVE
JHERAPIE
" DRAMATHERAPIE

" MUZIEKTHERAPIE

" BEELDENDVORMEN-
THERAPIE

" BEWEGINGSTHERAPIE

AANNAME
22JUNI 1989
VAN 18.00-21.30 UUR
TELEFONISCH AANMELDEN VÓÓR 8 JUNI BIJ
AFDELING AANNAME KREATIEVE THERAPIE.

SPORTCENTRUMLAAN 35,6136 XX SITTARD.
TELEFOON (04490) 9 12 12. DOKUMENTATIE
OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR.

■ t _^___^^^____

Praktijkdiploma informatica <pdi>

rijkserkende AMBI 88 examens
Avondopleidingen voor carrière in de automatisering.
Collegeplaatsen Breda-Den Bosch-Tilburg-Eindhoven-Venlo-Heerlen.
Informatie aanvragen door deze coupon ongefrankeerd op te sturen naar ECS, antwoordnummer142, 6400 AA Heerlen.
i

Naam: ,
|^| Adres:

European Computer School woonplaats:
Passage 4-6 6411 JT Heerlen T... , _

oWiH.Postbus 2, 6400 AA Heerlen, tel. 045-710446 t-eenija

DAGO Pi E I DING DEELTIJDOPLEIDING
Schoolverlaters Met 'een steuntje
krijgen het over in de rug' bij uw
vier jaar mis- studie bedoelen
schien nog knap wij iets anders

I moeilijk bij het dan uw luie stoel
kiezen uit het thuis...
grote aanbod aan
banen ! wie niet in staat is geweest

een dagopleiding te volgen, was het
Heb jij jestudierichting nog niet tot voor kort problematisch om zich

bepaald? Wil jeeerst meer zekerheid pedagogisch te scholen,

dat diekeuze uiteindelijk zal leiden Dieproblemen zijn nu verleden tijd.
tot het vinden van een boeiende Kies Bewoon voor een deeltijdoplei-
baan? Stel dan jetoekomst zeker met dinBaan dePABO Midden-Limburg.
een lerarenopleiding aan de PABO Devier-jarige studie -vergelijkbaar
Midden-Limburg inRoermond. met de dagopleiding- leidt op voor

een officieel HBO getuigschrift.

Jouwbaan voor het A, ~„ ~ ~.,opscheppen? Maak t u makkelijk
Realistische cijfers tonen aan dat Studeren wanneer u datwilt-onder
vanaf 1991 debehoefte aan bevoegde leidinB van een docent in een kleme
docenten in het basisonderwijs sterk BroeP geüjkgestelden, zodat uvan
zal toenemen. Het is echter nog maar dkaar steun ondervindt en zonodig
devraag ofhet aantal afgestudeerden extra motivatiekunt 'bijtanken'. Een
voldoende zal zijnom diebehoefte beter 'steunt)e in deruB'dan uw luie
te dekken stoel thuis denkenwij. \

Grotekans dus dat tegen de tijd dat , n1 jij jestudie aan de PABO afrondt, het Wilt U alles Weten?
jemoeite zal kosten om uit het grote Bezoek dan de INFO-DAGbanenaanbod jouw job tekiezen! 0p dinsdag 30 mei„_., „ . vanaf 16.00 tot 21.00 uur.Wil je alles weten?
Bezoek dande INFO-DAG m^mmz^mmm.op dinsdag 30 mei T~>/^^^C> mf—^vanaf 10.00 tot 12.00 uur. M^^X, MjV J

PEDAGOGISCHE HOGESCHOOL
MIDDEN-LIMBURG

Katholieke Lerarenopleiding Basisonderwijs

Burg. Geuljanslaan 16,6041 NBRoermond
Telefoon 04750-16777

('s avonds 04490-13843, Mevr. A.Th.van Poppel)

PA80... EEN KLAS(SE) APART

Ift Erkend door de ministerm\ OPIEIDINGSINSTITUIJT ■SJSTSSJS,LQIUd I .HEERLEN" | ZZ%Z£JT"
In september starten wij in HEERLEN met onze mondelinge avondopleidingen voor:
8.K.8. (basiskennis boekhouden)
P.D.B. (praktijkdiploma boekhouden)
M.B.A. (moderne bedrijfsadministratie)
S.P.D. (staatspraktijkdiploma mm

voor bedrijfsadministratie)
Inlichtingen, prospectussen en aanmeldingen bij:

UAll MIEDI fl' Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen, tel. 04459-1782;
VAN IVIICnLU. Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen, tel. 045-715248.

I IHIAINIiSÜNI s— -&.*>
" irompetten " cornetten - bugels " trombones - tuba s

" saxofoons - klarinetten ftfrV '»««ndagt

" (luiten piccolo s ■ bobos - fagotten 9e*!oten

" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /f^wsV^fci" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires (JL ]■
" eigen huurprogramma met recht van koop /Am

van een bepaald merk of in een
bepaalde prijsklasse?

Neem dan contakt op met ELADAB en geef uw wensen door aan
onze elektronischetelefoniste. U ontvangt snel en geheel GRATIS

de door u verlangde informatie thuis in de brievenbus.
Bij occasions van.een bepaalde prijsklasse ontvangt u alle beschikbare

informatie uit het postcoaedistrict waarin u woonachtig bent.
Wanneer u hierbij ook nog een bepaald merk en type zoekt, krijgt u alle

gegevens van geheel Zuid-Limburg.
U bent verzekerd van de beste occasions die er op dat moment

beschikbaar zijn, want ELADAB werkt samen met een groot aantal
gerenommeerde garagebedrijven uit geheel Zuid - Limburg!

Snel, gratis en gemakkelijk, Het kost u slechts een telefoontje!
Bel: 043 -663310

Eerste Limburgse AutoDatabank ; =* i|s’ i f _ 1 Occasions met gemak

E.I.T. ontwikkelt, organiseert en verzorgt
al 25 jaar lang informatica opleidingen.

" AMBI en PDI
" Gebruikersgerichte opleidingen zoals:

- Beheer kleine systemen
- PZ-functionaris en automatisering

- Desk Top Publishing - Productiebesturing
" Diverse functiegerichte opleidingen

" Op maat ontwikkelde opleidingen voor
specifieke toepassingen en omstandigheden.

" Opleidingen in dag- en/of avondonderwijs'

" Opleidingen in diverse cursusplaatsen

' in Zuid-Nederland.

" In-House opleidingen door geheel
Nederland.

" 250 Docenten uit de automatiserings-
praktijk.

Eind mei is onze nieuwe studiegids
"Kursuskompas" verschenen, met zeer

uitgebreide informatie.

i^i^^^^^y^Jj^^JJ^^^MTTTv^j |
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis

van harte welkomI .
BREDA "Turfschip", Chasseveld, 12 junien 8 augustus |
HEERLEN "Grand Hotel", Groene Boord 23, 13 juni en 10 augustus V
EINDHOVEN "Holiday Inn", Montgomerylaan 1 , 20 juni en 15 augustus fa
NIJMEGEN "De Vereeniging", Oranjesingel 1, 21 juni en 17 augustus t. -* i

Bel voor meer informatie of
de studiegids 1989/1990 C^Af

Avondopleidingen Overige opleidingen

IS
’ m I | i |

Informatica onderwijs etiucatfonxconsultancy & V
040-481325 040 - 480075 \

Dikkenbergstraat 1
Postbus 1441, 5602 BK Eindhoven, Telefax 040 - 481645 \

E.I.T. Educatlon & Consultancy B.V. is een dochter van de
Stichting E.I.T, Informatica Onderwijs.

Beide heDben nauwe banden met de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.I,^mmmmmmwm9t%

r HS
Part-time Studeren? Hogeschool SittD^
De Sociale Akademie biedt aan mensen van 23 °m^at ee\^°rn!e [
jaaren ouder in 1 lesdag per week een beroeps- " t!opleiding in devolgende studierichtingen: een MIK°|BI.T"*O6

6(1 66D oOCISIB

" Kultureel werk t.b.v. beroepen en werkzaam- kaaemie L
heden in: edukatief werk en vormingswerk, o.a. r^
vrouwenwerk, alfabetisering, werkloosheidspro- Informatie en
jekten,volwassenenedukatie, werken met aanmelding:
etnische bevolkinsgroepen; jeugd-en jongeren- Sekretariaat van de !*>
werk en vrijwilligersbegeleiding; buurt- en Hogeschool Sittard,
opbouwwerken welzijnsplanningbij de Sportcentrumlaan 35' ia
overheid. Postbus 69,

6130 AB Sittard. n
" Maatschappelijkwerk t.b.v. beroepen en werk- Tel. (04490)91212 *zaamheden in: hulpverlening in algemeen maat- J

schappelijkwerk; justitieelmaatschappelijkwerk; Bij onvoldoende voor* , (
bedrijfs-, medisch en schoolmaatschappelijk opleiding is het
werk; met bepaaldekategorieèn zoals jongeren, mogelijkom via een s
ouderen, verslaafden. toelatingsexamen a^

de formele voorwaar*

" Personeelwerk t.b.v. beroepen en werkzaam- den te voldoen,
heden in: personeelsdiensten in profit- en non- ,
profit-organisaties; adviesbureaus; werkgevers- De Hogeschool Sittaf
en werknemersorganisaties; ondernemingsraden; beschikt over uitste-
organisatieen management. kende secundaire jonderwijsvoorzieninö6 ■

" Inrichtingswerk t.b.v. beroepen en werkzaam- wo.: mooi, ruim j*>
heden in: inrichtingenvoor lichamelijk en/of gebouw; 4collegezaal
geestelijk gehandicapte kinderen of volwasse- moderne leermiddel^'.nen; gezinsvervangendetehuizen; revalidatie- veel vaklokalen; goed
centra, bejaardentehuizen, gevangenissen; bibliotheek,
kinderbeschermingsinternaten; inrichtingenvoor j

psychiatrische hulpverlening. De Hogeschool Sittaro
heeft een eigen kinde''

" In de laatste fase van zowel devoltijd- als de dagverblijf,
deeltijd-opleidingenzijn er mogelijkheden tot
eigen keuzen in de volgende specialisaties:
werken met ouderen, vrouwen, kinderen en
jongeren, werklozen en vrijwillegersarbeid,
etnische en buitenlandse bevolkingsgroepen.

HOGESCHOOL SITTARP,

Zaterdag 27 mei 1989" 22Limburgs Dagblad



Ook de middenafstand wordt in
de breedte sterker. Toch geldt
Hugo Kusters als de té kloppen
man op de 800 meter en kan voor
de 1500 meter hetzelfdevan Mare
Borghans gezegd worden. Het
polshoog wordt een Limburgs
onderonsje met Lino Pani en Ri-

ders. 19. D:ds+,KdB (19. ...KcB 20.
Lfs+) 20. Dhs+,kd7 (20. ,KfB 21.
Lh6+ ,Lg7 (21. ..,KgB 22. Lc4) 22.
Dfs+,KeB 23. L:g7,TgB 24. D:h7, Kd7
25. d5! met beslissende aanval) 21.
Dds+,KeB 22. Dhs+,Kd7. Wit herhaalt
dezetten omdat hij zich reeds in lichte
tijdnood bevond. 23. d5!,e6 (23. ..,PbB
24. Lfs+) 24. d:c6+,K:c6 25. 0-0-0. Pas
roeheren opzet 25 komt niet veel voor.
25...,Dd5 26. Df7?. Zoals de witspeler
aangeeft, laat hij de directe winst lig-
gen die met 26. Lbs+,K:bs 27.
T:db,e:ds 28. Dl7!,ThfB 29. D:b7+,Kas
30. Lc7 +,Ka431. Da6mat te behalen
was. Na de tekstzet wist zwart zich
met 26. ..,Les nog enigszins te handha-
ven en hij gafzich pas gewonnen op de
71e zet.Internationals vierkant achter kandidatuur Brokking

Volleybalbonzen voor het blok
Tot slot nog 'n opgave

Het diagram geeft de stelling weer na
de 44e zet van zwart uit een partij tus-
sen A. Henzen en J. Arnold, voorron-
des Limburgse kampioenschappen.
De opgave luidt eenvoudig wit speelt
en wint.

dammenmet johnvan denborst

In de stelling: wit: Kgl, Tb7, Pfl, a2,
b2, f2, g2, h2; zwart: Kf6, Ths, Pd4, a 6,
f4, g4, g6 was de vraag welke verbor-
gen tactische wending zwart tot zijn
beschikking heeft. De laatste zet van
zwart 27. T:b7 was gezien wat volgt
onvoorzichtig maar zeker niet onbe-
grijpelijk, aangezienhet op mat spelen
al een tijdje terug lag in departij. Zoals
zwart nu weet aan te tonen staat hij
reeds gewonnen: 27. ..,Pe2+ 28.
Khl,Tds. De witspeler had waar-
schijnlijk alleen rekening gehouden
met 28. ..,g3. Nu staat wit plotseling
voor een hopeloze taak. 29. Tb6+.Het
schaak der wrake mag niet ontbreken.
29. ...Kg7 30. Tb7+,Kh6 31. g3. Andere
zetten zijn, zoals de zwartspeler aan-
geeft, niet beter: 31. f3,g3( 32.
h:g3,P:g3+ 33. P:g3,f:g3 en Tdl mat, of
i.p.v. 33. P:g3, 33. Kh2,Ths+ 34.
Kgl,Thl+ 35. Kf2.Tfl mat. 31. h3,g3
komt op hetzelfde neer. Na 31. g3volg-
de in de partij 31. ...Tdl. Op 31. ..,f3
heeft wit nog 32. Pe3. 32. g:f4,T:fl+ en
wit gaf op vanwege 33. Kg2,Tgl mat.
In de stelling: wit: Kei, Dhs, Tal, Lel,
Ld3, Pgs, a2, b2, cv3, d4, f2. g2; zwart:
Kd7, DdB, taB, ThB, Lf6, Pc6, a7. b7. c5,
d5, e6, e7, h7was de vraag hoe de wit-
speler de aanval beslissende kracht
kan bijzetten. Gezien de materiële ver-
houding is het hoog tijd de aanval
nieuw leven in te blazen. Met zijn vol-
gendetwee zetten weethij dat én meer
te doen: 17. P:e6,K:e6. U kunt er zich
makkelijk van overtuigen dat niet
aannemen bepaald niet beter is. 18.
Lf4!. Deze stille zet vormt de eigenlij-
ke pointe. Op meteen 18. Lfs+,Kd6 19.
Lf4+ heeft zwart zeer storend e5. Nu
dreigt echter Lfs mat. Hoewel wit een
toren achter staat, neemt geen der
overgebleven torens deel aan het spel;
voorlopig speelt de materiële achter-
stand dus geen rol. 18. ..,Kd7, wat an-

" Harrie Brokking instrueert Oranje. Een beeld datwellicht binnenkortverleden tijd is. Foto: DRIES LINSSEN

Van onze sportredactie

Baljakin haalde in de 15e ronde van
het toernooi een stunt uit door de Le-
ningradse woudreus Michael Koren-
jevski te vellen. Hier hun volledige
duel waarin direkt vanuit d.e opening
(een Van der Wal-variant) een felle
strijd in de hekstelling losbrandt.

onderaan

Het zwaarst bezette damtoernooi ter
wereld is het jaarlijkse kampioen-
schap van de Sovjetunie. Tussen de
achttien deelnemers zitten doorgaans
een stuk of tien topgrootmeesters, een
paar oud-wereldkampioenen en vaak
ook nog de wereldheerser zelve. De ti-
tanenstrijd eindigde dit jaar in een
zege voor Alexander Baljakin. Het
was zijn derde nationale titel; eerder
won hij die in 1982 en 1988. In de eind-
rangschikking bleef hij o.a. Virni, de
nieuwe ster Schwarzman en wereld-
kampioen Tsjizjov voor. Ex-wereld-
kampioen Gantwarg, mogelijk de uit-
dager van Tsjizjov, deed het in dit
kampioenschap opvallend matig. Met
een mm-tweescore eindige hij ergens

Partij: 23... 24-29 24. 34-30 20-24 25. 39-
-33 16-21 26. 27x16 22-28 27. 33xz22
18x36 28. 45-40 13-18 29. 43-39 18-22 30.
37-31 36x27 31. 32x21 10-15 32. 49-43
15-20 33. 41-36 23-28. Op (8-13) of (22-
-28) was nu het zetje gevolgd waar
zwart al de hele tijd rekening mee
moest houden nl. 40-34 (23x34) 35x44
(24x35) 44-40 enz. 34. 39-34 28-33 35.
38x29 24x33 36. 43-38 8-13 37. 38x29 28-
-32. Zwart staat een schijf achter en de
compensatie is maar schijn. Het ziet er
niet mooi voor hem uit. 38. 47-41 22-28
39. 41-37. Hier leiden meerdere wegen
naar Moskou, bijv. 42-37 (13-18) 30-24
(19x39) 29-24 (20x29) 40-34 (29x40)
35x13 gevolgd door 18-13 enz. 39. ..
32x41 40. 36x47 28-32 41. 30-24 19x39
42.40-34 39x30 43. 35x15 13-18 44. 47-41
18-22 45. 41-36 22-28 46. 42-37 32x41 47v
36x47 28-32 48. 47-42 en Korenjevsk)
gaf het op. Dat doet hij wel wat laak,
maar hij is nu eenmaal ook niet be-
paald een geroutineerd verliezer.

45x34. Dreigt dam met 21-17 en 34-29
terwijl wit na 29... 11-17 via 31-26! enz.
combineert. Dus 29. .. 28-33 30. 32-28
23x32 31. 37x17 11x22 32. 43-38 14-20
33. 25x23 18x40 34. 27x9 16x36 35.
35x44 15-20 36. 38x29 8-13 37. 9xlB
12x25 met een vijf-om-vijfstelling die
vermoedelijk remise zal worden.

Belgen domineren
op St.Pietersberg Deze fraaie compositie staat op naam

van A. van der Stoep.

20-25 7. 4-15 38-43 8. 15-20 25x14 9L
5x49+.

De oplossing van vorige week: wit.
tien schijven 30, 31, 33, 37, 38, 40, 42,
44, 47 en 49. Zwart, tien schijven op 9,
12/15. 18, 22, 27, 28 en 36. wint wint
door 1. 47-41 28x50 2. 49-44 50x25 4. 40-
-34 25x32 4. 37x10 36x38 5. 31x4 15-2».
Want na (38-42) of (38-43) volgt 4-31 of
4-27 met winst. 6. 10-5. Dreigt 5-14 6. ..22-28 doen vanwege de damcombina-

tie 27-22! (18x36) 35-30 (24x35) 45-40
(35x33) 38x9 (13x4) 32x5 W+. En op 23... 10-15 is een relevante variant: 24. 34-
-30 22-28 25. 38-33 17-22 26. 26-21 24-29
27. 33x24 20x29 28. 39-34 29x40 29.

Door de wederzijdse consequente
aanpak staat de stelling op ontploffen.
Zwart kan nu in ieder geval niet 23. ..

Baljakin-Korenjevski K. v. USSR '89
1. 33-29 18-22 2.31-26 20-24 4. 29x20
15x24 4. 34-30 13-18 5. 36-31 18-23 6. 32-
-27 12-18 7. 37-32 7-12 8. 41-37 8-13 9. 40-
-34 1-7 10. 45-40 2-8 11. 46-41 14-20 12.
30-25 10-15 13. 25x14 9x20 14. 34-30 20-
-25 15. 50-45 25x34 16. 40x20 15x24 17.
39-34 5-10 18. 43-39 10-14 19. 48-43 4-10
20. 34-30 14-20 21. 44-40 3-9 22. 30-25
9-14 23. 40-34.

&or£rrn deze ondubbelzinninge
liWeur begon het bondsbestuur
ii)g ft serie gesprekken met Brok-
te' Afgelopen donderdag werd

dat men niet tot overeen-
Iti J^-ng had kunnen komen en
rr, Patstelling was ontstaan. „Op
lr(k' termate vervelend moment,"
L elt Ron Boudrie, woordvoer-
Lfattiens de internationals. „Dezee veroorzaakt alleen maar on-
*itjL boudrie gaat er vanuit dat
f*fa PartÜen wellicht nog bijeen-cht kunnen worden: „Ik hoop
ij,l; "s dat de zaak niet onherroe-afgeketst is. Als spelersgroep

we vierkant achter Brokking.
iw nze kant zullen we alles in hetL. stellen om alsnog een oplos-

vinden."
tlt>, situatie is voor niemand
■3' Seeft Harrie Brokking desge-
'H te kennen. „Alle betrokke-ensen in feite mijn aanstel-H' e "f>clusief het bondsbestuur.

beschouwt mij echter
llt^/1 trainer die nog naam moet
ï!q: " Daarom wenst men mij fi-
ti(jjeel lager in te schalen en bo-
or n een vetorecht in te bouwen
sjst at betreft mijn keuze van een
ijs nttrainer. Met name dat laat-
s^/Oor mij onaanvaardbaar. Een

it? maanden geleden zette het
H^ lr*g aangekondigde vertrek
!bondscoach Arie Selinger rich-
nJaPan, de onderlinge solidari-

de spelersgroep al stevign rdruk. De internationalsbeslo-
H enwel bijeen te blijvenen kre-
il» toezegging dat hun mening
f'^nde de invullingvan devaca-
v^elinger zwaar zou meewegen.
M| m besloten de spelers na be-
Us.aging tijdens de tournee door
oitu â assistent-coach Harrie
Jj ir»g (34) voor te dragen. Daar-
in maakte ook Arie Selinger
I/elf zich bij herhaling sterkvoor
jf tristelvener, die dik drieëneen-
Jaar samen met de Amerikaan-

werkte aan de in-
dekkende opmars van de na-ye selectie.

indicatie dat er geen volledige ver-
trouwensbasis is. Tenslotte heb ik
de eindverantwoordelijkheid en
moet ik met deze man werken.
Daaruit heb ik mijn conclusies ge-
trokken."

ten. Ik denk dat een onafhankelijk
iemand wellicht tot het vinden vaneen oplossing in staat is. Onze hoog-
ste prioriteit is momenteel dat deze
controverse niet als een brandhaard
gaat optreden, met alle negatieve
gevolgen vandien." Technisch di-
recteur Peter Murphy van de Neder-
landse Volleybal Bond wenste niet
op het geschil in te gaan: „We zijn
druk doende. Verder geen commen-
taar."

Teammanager Gerard Verhalle is er
momenteel alles aan gelegen om er
zorg voor te dragen dat denu ontsta-
ne situatie geen wig drijft in de spe-
lersgroep. „Er ligt een verschil van
mening over verantwoordelijk-
heidslijnen. Enerzijds die van de
hoofdcoach,maar daarnaast ook die
van het bondsbestuur, dat immers
persoonlijke contracten met de trai-
ner en assistenttrainer moet afslui-

zeer korte tijd moeten opduiken."
Overigens heeft Harrie Brokking
nog steeds een aanbieding van zyn
oude club Brother/Martinus achter
de handom daarals full-time trainer
van de damesafdeling in dienst te
treden. Brokking: „Ik. wil dolgraag
aan de gang blijven. Daarom heb ik
afgelopen donderdag meteen con-
tact opgenomen met Brother/Marti-
nus. Gelukkig was die optie nog
aanwezig."

Voor Brokking heeft Orarye nog
niet volledig afgedaan. „Diep in mij
hart hoop ik natuurlijk dat er toch
nog een aanvaardbare synthese ge-
vonden kan worden, al zal die op

gJ^NER-NEUSTADT - Op de
H :'ae dag van het WK zweefvlie-
Itj) Oostenrijk speelden Teuling

"t( j,en Selen (27e) in de stan-klasse geen rol van betekenis.
trs^ open klasse moest Gerrit

'iJens genoegen nemen met de
*\:Rts- Na acnt wedstrijddagen

*fd!ti r Selen vierde in de stan-
teKlasse; Teuling is dertiende.
ti(j °Pen klasse is Kurstjens ne-

CAMPOBASSO - De Zwitser Ste-
fan Joho won de zesde etappe van

Zesde etappe: 1. Joho, 223 km in 6.06.45
(bon. 10sec); 2. Chiappucci op 3.15 (bon. 7

Jan Slaats van de wielerclub Mid-
den-Limburg was met zrjn vijfde
plaats de bestgeklasseerde Neder-

" RONDE VAN ARAGON - Vierde etappe:
1. Torres, 190 km in 5.29.11, 2. Gaston op
1.05, 3. Hodge, 4. Carlos Hernandes, 5. Me-
jia, allen zt als Gaston, 13. Heylen op 2.23,
28.Kools op 6.30, 49. Gölz op 15.36,53. Poels
op 18.11, 82. Jakobs op 26.31. Algemeen
klassement: 1.Torres 19.25.09, 2. Gaston op
30 sec, 3. Hernandes op 43 sec, 4. Hodge op
1.09, 5. Mejia op 1.20, 12. Heylen op 2.34, 26.
Kools op 6.41, 46. Gölz op 15.02,53. Poels op
18.37, 76. Jakobs op 26.13.

Uitslag: 1. De Ridder, 134 km in 3.25.00; 2.
Devos op 9 sec; 3. Leerenier 0.12; 4. Pari-
daens 0.15; 5. Slaats 0.19; 6. Thomas 0.26; 7.
Thimister 0.32; 8. Lonneux; 9. Strijbósch,
beiden z.t; 10. Enthoven 0.35; 11. Dahmen
0.36; 12. Thoolen 0.38; 22. Poels; 26.
Schroen; 27. Van de Meulenhof. Peloton
met overige Nederlanders op ruim ander-
halve minuut. Vandaag Maastricht-Spa;
morgen individuele tijdrit in Soumagne, ge-
volgd door slotrit Soumage-Polleur.

MAASTRICHT - Belgische ama-
teurs hebben op de openingsdag
van deTriptiqueArdennais de Lim-
burgse amateurs van ereplaatsen af-
gehouden. Op de Sint Pietersberg
in 'Maastricht, eindpunt van de in
Aubel begonnen etappe, eiste Tony
de Ridder uit Merelbeke de leiders-
trui op. Serge Devos, die brj de
tweede beklimming van Hallem-
baye in de aanval was gegaan, legde
op de tweede plaats beslag. Een an-
dere Waal, Leerenier, werd derde.

de Ronde van Italië. De 25-jarige
renner, die voor de tweede keer in
zijn loopbaan in de Giro een ritover-
winning behaalde, had een voor-
sprong van ruim drie minuten op de
Italiaan Claudio Chiapucci, die als
tweede eindigde. Joho mocht zijn
gang gaan van het sukkelendepelo-
ton dat zijn krachten spaarde voor
morgen, als de zware bergrit naar de
Gran Sasso d'ltalia op het program-
ma staat. Op een gegeven ogenblik
had Joho zelfs een voorsprong van
een kwartier. Silvano Contini be-
hield de roze leiderstrui na de 223
km langerit.

lander. Hij moest negentien secon-
den op De Ridder prijsgeven. Hon-
derdveertigrenners (25 ploegen van
vier a zes man) waren ruim drie uur
eerder aan het evenement begon-
nen. ,

sec.); 3. Slavador op 3.19 (bon. 'i sec.) 4. * on-
driest op 3.20; 5. Van der Velde; 6. Brugg-
mann; 7. Da Silva; 8. Fontanelli; 9. Sören-
sen; 10. Konisjev; 11. Cassani; 12. Schal-
kers; 13. De Wolf; 14. Anderson; 15. Henn;
63. Breukink; 67. Kleinsman; 72. Winnen;
84. Luyckx; 91. Talen; 93. Van Aert, allen zt
als Fondriest; 112.Van Poppelop 18.55; 113.
Pieters; 119. Siemons; 130. Arntz; 152.Lam-
merts; 180. Dekker; 184. Lubberding; 189.
en laatste Yates op 19.15. Algemeen klasse-
ment: 1. Contini 27.25.05 seconden, 2. Da
Silva op 11 sec, 3. Giupponi op 15 sec, 4.
Fondriest op 20 sec, 5. Breukink op 23 sec, 6.
Zimmermann op 48 sec, 7. Fignon op 49 sec,
8. Roche op 55 sec, 9. Elli op 57 sec, 10.Ro-
minger op 58 sec, 11. Oegroemov op 1.02,12.
Bugno op 1.05, 13. Herrera op 1.05, 14. Pia»
secki 1.09, 15. Schepers op 1.10, 20. Winnen
op 1.31, 34. Van Aert op 2.17, 73. Schalkers
op 8.59, 88. Talen op 16.08, 98. Lubberding
op 19.00, 112. Luyckx op 23.25, 121.Kleins-
man op 25.44, 145. Van der velde op 40.20,
148. Artnz op 41.57, 162. Dekker op 53.35,
175. Pieters op 1.04.46, 177. Van Poppel op
1.07.16, 188. Lammerts op 1.15.12, 189. en
laatste Yates op 1.16.17.

sport kort

" PARIJS - Torn Nijssen weet nog
niet wiezijn tegenstander zal zijn in
de eerste ronde van de open Franse
tenniskampioenschappen. De Sit-
tardenaar lootte tegen een speler die
nog tevoorschijn moet komen uit
het kwalificatietoernooi. Als Nijs-
sen het treft en de tweede ronde
haalt, moet hij in het strijdperk te-
gen de Westduitser Steeb of de
Australiër Stoltenberg.

" MAASTRICHT - In het Maas-
trichtse Dousberg-zwembad wor-
den vanaf heden de Limburgse
zwemkampioenschappen gehou-
den. De A-kampioenschappen zijn
op zaterdag 27, zpndag 28, woens-
dag 31 mei, zaterdag 3 en zondag 4
juni. De B-kampioenschappen vin-
den in hetzelfde zwembad plaats op
10 en 11 juni. Op zaterdagen begin-
nen de wedstrijden om 16.00 uur, op
de overige dagen om 18.00 uur.

" SITTARD - Bridgeclub De Mijn-
streek won de viertallenwedstrijd
groep A in het sportcentrum Sit-
tard. Sittard, Coriovallum en Vrijt-
hof/Maastricht werden respectieve-
lijk tweede, derde en vierde. Geleen

wordt dus een reprise van de poule-
wedstrijd OVCS-DVO.

" OUDERKERK - Na een ziekbed
van enkele maanden is oud-interna-
tional Guus Drager in Ouderkerk
aan de Amstel op 71-jarige leeftijd
overleden. Drager droeg dertien

keer het nationale shirt. Hij begon
zijn voetballoopbaan bij DWS. Kort
na de oorlog stapte hij over naar
Ajax met welke club hij in 1947
kampioen werd. In het Nederlands
elftal fungeerde hij als buitenspeler
bij het legendarische trio Rijvers-
Wilkes-Lenstra.

(ADVERTENTIE)
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Vrouwen niet technisch?
Daar gelooftDSM niets van.

w Zie pag. 28 w
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De opkomst voor de sluitingsdrive
was met 80 paren minder dan ver-
wacht.„Waarom", zo vroeg een eer*>
te Bourgondiër zich af, „definiëren
we de jeugd niet tot 80 jaar en noe-
men we dit de jeugddrive? Dan zou
de Opkomst fantastisch zijn geweest
en is dat probleem ook weer opge-
lost."

Zuid met 4Sch spelen, waartegen
West uitkomt met harten. U zit in
een optimaal contract, maar moet
het nu wel nog even maken en daar
hadden de meesten toch problemen
mee. Dat komt omdat men hier iets
ongewoons moet doen, namelijk be-
ginnen met een troefslag weg te ge-
ven. Zuid wint dus hartenheer en
speelt in slag 2 schoppenboer! West
wint-en kan 1 hartenslag meene-
men; een volgende harten kan in
dummy worden getroefd, dus zon-
der dat de leider troefkort wordt.
Als West in slag 2 niet wint wordt
schoppenaas en heer geslagen,
waarna aan de klaver kan worden
begonnen. Ook nu blijft de leider
baas in troef. Begint u echter met 3
rondes troef van bovenaf dan zal
West aan slag komen en harten spe-
len, die u dan in de hand moet troe-
ven. U kunt nu wel de laatste troef
halen, maar gaat down omdat klave-
raas nog buiten is.

Tijdens de jaarvergadering 's mid-
dag werd er geen traan om gelaten.
Evenmin hadden de afgevaardig-
den van de diverse verenigingen
spontane behoefte om lang stil te
staan bij de mededeling dat ons eni-
ge landelijke viertal weer naar het
district was gedegradeerd of de
vaststelling dat een bekend Zuid-'
limburgse toernooi nu al twee jaar
in successie niet was doorgegaan.
Men vatte het nogal gemoedelijk op
en zelfs deklacht dat een vereniging
een zomercompetitie had uitge-
schreven op dezelfde data dat een
andere plaatselijke club dit ook al
had gedaan, kon geen echte opwin-
dingveroorzaken. Het was, zoals ge-
zegd, een warme namiddag en dat
heeft er ongetwijfeld toe bijgedra-
gen dat men nog meer dan anders
zijn Bourgondische inslag liet spre-
ken en naar de bar verlangde.
Schrijver dezes is ervan overtuigd
dat Zuid-Limburg, met deze eigen
mentaliteit, in Belgisch verband wel
een rol op nationaal gebied zou spe-
len, iets dat in Nederland ten enen-
male onmogelijk lijkt. En Brussel
en Antwerpen zijn nog dichterbij
ook dan Amsterdam en Rotterdam.
Wat het bridge betreft is de schei-
ding van de beide Limburgen, nu
150 jaar geleden, dus zeker geen
goede zaak geweest.
's avonds was het volgende spel
voor velen te machtig.

Zaterdag jl., op een warme zomer-
dadg in mei, sloot het district ZUid-
Limburg haar bridgeseizoen '88/89
af. Voor de jeugddrive 's ochtends
kwamen slechts 6 paren opdagen.
Het is eigenlijk vreemd dat er rond
de Rijksuniversiteit Limburg geen
jeugdig denksportcentrum is ont-
staan, zoals elders in den lande waar
dit soort onderwijsinstituten broed-
plaatsen van jeugdig bridgetalent
opleveren.

Van onze medewerkerpaul demelinne

Jstelveen/heerlen -
/paande dinsdag reist deQerlandse volleybalselectie
j^aar het Zuidduitse Frie-
i^shafen voor het EK kwa-

Gezien de;,c ürrentie aldaar een, op
5 eenvoudige klus voor de
3ehemden. De omstan-j'ieden waaronder een toe-
gsbewijs voor het Europe-
*vampioenschap - dat in,lernber aanstaande in Zwe-
°p stapel staat - veroverd, * Worden, zijn allesbehal-

lt Mimaal. Oorzaak is het feit
k onderhandelingen tus-
jHarrie Brokking, de ge-
derfde opvolger van Ariev|jger als ploegbaas en het

zijn vastgelo-

chel Keysers. Bij goed weer kun-
nen beiden vijfmeter springen.

[ADVERTENTIE)
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Toppers laten
verstek gaan

Atletiekstrijd in Sittard

limburgs dagblad
Zaterdag 27 mei 1989 "23

sport

Marco Gielen te ontlopen

i^ARD - De atletiektop van,-^bant en Limburg neemt de
'^dnederlandse kampioen-
«Happen nog steeds niet se-
'eUs. Cracks als Frans Maas,
l^y Dirks en Monique van der
eide laten morgen verstek gaan
"sittard, terwijl anderen niet op

sterkste onderdeel uitko-
Jen. Opvallend is vooral het de-

'Uutvan Rob van deKlundert en
J*01* Donners op de 400 meter'orden, terwijl datvan Luc Krot-'aar op de 400 meter vlak er ook
"sg zijn.

Robert de Wit doet nu eens geen
er,kamp. Hij neemt genoegen

?et 'goud' opkogel en 110 meter
gorden. Van de weinige goede
g°o meter lopers dieniet aan de

in Wessem

letes Jacky Winkelman en Mar-
leen van der Laan het onder el-
kaar gaan uitvechten.

Claudia Elissen komt voor het
eerst sinds de indoorkampioen-
schappen weer in actie. Op de
100 meter is de Maastrichtse
moeilijk te kloppen, maar op de
dubbele afstand krijgt zij het
zwaar tegn de 17-jarige Brabant-
se Karin Verploeg. Liesbeth
Thurlings heeft zowel op de 800
als de 1500 meter de beste papie-
ren. Een goed uur voor de start
maakt ze haar keuze. Op de 3000
meter zullen de Achilles Top-at- "

Claudia Elissen

Fatale
knock-out

MEXICO-STAD - Het profbok-
sen heeft opnieuw een slachtof-
fer geëist. Drie dagen na zijn ne-
derlaag door knock-out tegen
Cecilo Espino overleed Hector
Ruiz Coello in het ziekenhuis
aan een hersenbloeding.

De 20-jarige bokser ging in de
Mexicaanse stad Tijuana na een
zware stoot tegen zijn hoofd in
de zesde ronde neer. In be-
wusteloze toestand werd Coello
naar een medische kliniek ge-
bracht, waar hij gisteren over-
leed.

meedoen, is Roger Jaspers bij
elke taktiek voorspelbare win-
naar. Zijn directe rivalen Jack
van Bladel enRonald Schut heb-
ben tweeredenen om samen met
hem een hoog tempo te maken;
ten eerste om de zeer pittige NK-
limiet van 14.20 te halen en ten
tweede om de blamage van een
eventuele nederlaag tegen junior

schaken

werd winnaar in groep B en de da-
mes Goessens en Hovens eerste in
de C-klasse.

" HEERLEN - Aan de Europese
kampioenschappen kegelen voor
landskampioenen (schaarbanen),
vandaag en morgen in Eupen, ne-
men twee Limburgse vijftallen deel.
De heren van Hendrikssport
(Hoensbroek) en de dames van de
Kegelvrung '69 (Kerkrade) zijn de
Nederlandse vertegenwoordigers.

" ROERMOND - De schakers van
SV Schaesberg domineerden voor
de derde keer in successie de wed-
strijden om de Limburgse schaak-
beker. In de eerste ronde versloeg
het team, bestaande uit Henk Tem-
mink, Arno Henzen, William van
Zanten en Raymond Honings, DJC
met 3-1. Vervolgens werd Bruns-
sum met 4-0 verslagen, waarna het
2-2 gelijkpel tegen Gess voldoende
was voor de bekerwinst.

" SITTARD - Vierde klasser DVO
is detweede finalist van het Sittard-
se stadstoernooi. De ploeg van trai-
ner Math Schmeitz versloeg gister-
avond de Sittard-combinatie met
2-0. De eindstrijd van dinsdag aan-
staande (terrein SVM, 19.30 uur)



Maar voor het overige is dei
niet bijster aktief. Het is bi^beeld onvoorstelbaar dat in al t'
ren zo weinig gebruik is gek
van Bodis, die op technisch &,
een kei is. Daar heeft men eert
me kans laten liggen. Wat ir
vreemd vind is dat zon toptl0
met Arnold zo weinig aan de Ifi
heeft gewerkt. Hij was e,chter as,
Hongarije vertrokken vooro\
met hem over zijn trainingsfil'
kon praten".dert een maand is hij ook weer de

fitness-begeleider van Johnny van 't
Schip, die na een moeilijke periode
bij Ajax onlangs een redelijke
come-back vierde. Maar Vanderlij-
de is sedert ruim een halfjaar zijn
grote passie.
„Ik rij wekelijks 2500 kilometer om
met de heer Vanderlijde te kunnen
trainen. Dan praat je niet bepaald
over tijdverdrijfen is het zaak dat de
neuzen exact dezelfde kant opwij-
zen. Ik wilde ook dat hy zich niet
langer in Limburg opsloot. Nu trai-
nen wij even goed in Den Bosch,
Eindhoven of Purmerend, als in
Thermae 2000 in Valkenburg. En
dat allemaal met één doel voor ogen,
wereldkampioen worden, want dat
is Arnold nog niet gelukt".
Aan derand van het zwembad met
Olympische afmetingen in de fraai
geoutilleerde Sportschule Hennef -
onder de rook van Keulen - waar de
Nederlandse equipe op uitnodiging
van en met de Westduitse collega's

zich voorbereidt op het EK in Grie-
kenland, geeft de tandem Vanderlij-
de/Van Halderen de uitgestippelde
marsroute weer. Het WK in Moskou
in september moet dit jaar de cli-
max worden. „Maar voor wy ons
daarop concentreren moet hij vol-*
gende week natuurlijk zijn Europe-
se titel zien te behouden. Het is ech-
ter de vraag of hij drie keer kan pie-
ken in één jaar tijd. Schnieders was
de eerste keer en nu kyken of dat
ook tijdens het EK en WK lukt".

Longontsteking
Helemaal vlekkeloos verliep de
voorbereiding op de trip naar Grie-
kenland echter niet. Arnold Vander-
lijde ging enkele weken geleden op
uitnodiging van Teleac naar Surina-
me voor een documentaire (eerder
deze week op tv uitgezonden) en
kwam terug met een longontste-
king. „Kun je je dat voorstellen, 27
graden in Suriname en hy loopt

longontsteking op. Dat was lekker,
hij viel vier kilo af (van 94 naar 90)
en werd flink teruggeworpen op het
schema. Gelukkig is hij uitstekend
hersteld, maar hij heeft nog altijd
aan kilo's moeten inboeten en dat
scheelt in kracht".

De trainers van Vanderlijde hebben
het nooit erg goed kunnen vinden
met de boksbond. Michel van Hal-
deren vormt daarop geen uitzonde-
ring en dat terwijl hij nog niet zo
lang geleden als bondsbegeleider
fungeerde. Het eerste conflict is al
daar, nu Van Halderen zyn pupil in
Athene niet mag coachen in dehoek
van de ring. Die taak is weggelegd
voor de nieuwe bondscoach Stan
van der Driessen en voor Van Bem-
mel, uitgerekend de trainer van een
andere EK-ganger, de Arnhemmer
Lammert Brink. Van Halderen laat
zich daardoor echter niet uit het
veld slaan en onder het motto 'waar
mijn bokser is, ben ik ook', reist hij
op eigen kosten naar Athene.

„Wat de boksbond nu weer flikt is
op het kinderachtige af. De reden
dat ik niet acceptabel ben als bege-
leider, is dat de heren my tweeën-
eenhalf jaar niet hebben gezien in
de bokszalen. InMie tijd heb ik veel
last gehad van blessures en diverse
operaties ondergaan". Om zijn
woorden te onderstrepen trekt Van
Halderen zijn shirt en broekspijpen
omhoog en laat talrijke littekens
zien. „Dacht je dat ik iemand van de
bond in die tyd had gezien of een
bloemetje heb gekregen? Ik ben
dus degene die reden heeft om
kwaad te zyn. Die houding van de
bond is dus echt onvoorstelbaar.
Geloof me dat ik hieroververschrik-
kelyk pissig ben".
De tegenwerking van de bond is
trouwens niet echt iets waar van
Halderenvan wakker ligt. „Een goe-
de zaak is het wel dat de oud-prof-
bokser Stan van der Driessen
bondscoach is geworden, want in
die man heb ik veel vertrouwen.

De samenwerking met Van Halde-
ren lijkt de prikkel die de populaire
Sittardenaar nodig had om zich te
siorten op het post-Olympisch tijd-
perk. Ervan overtuigd datzyn pupil
nog lang niet de grens van zijn mo-
gelijkheden heeft bereikt, koos de
coach voor een aanpak waarbij het
accent op kracht is komen te liggen.
„Het is vreemd, maar in die jaren
onder Bodis is daar niets aan ge-
beurd. Arnold is geweldig sterk
maar heeft jarenlang onder zyn
spiermassa gezeten, omdat alles op
techniek was geënt. Arnold is tech-
nisch debeste bokser dieik ooit heb
gezien en dat blijft natuurlijk de ba-
sis. Met verschillende trainingsme-
thoden voegen wy daar nu de di-
mensie kracht aan toe. Hij komt niet
uit de hoekvan rammers en rossers,
maar door middel van weerstands-
training leert hij nu zo effectief mo-
gelijk om te gaan met zijn technisch
kunnen. Arnold is anders gaan bok-
sen, het duwen is eruit en hy is in de
ring agressiever geworden. Mentaal
was hh' reeds sterk, maar daarbij
komt dat hy' nu meer kracht en rust
uitstraalt".
Voor de puntenbokser van weleer
was Seoel een harde les, maar vol-
gensMichel van Halderen is daaruit
volop lering getrokken. Geluiden
als zou Vanderlijde na de Spelen

De uitbater van een sportschool in
Purmerend, tevens boks-, judo- en
conditietrainer en in feite alles wat
met het begeleiden van sporters
verband houdt, zette zijn andere ak-
tiviteiten („Ik ben trainer in zeer al-
gemene zin") op een lager pitje. Se-

Van Halderen en Vanderlijde werk-
ten in 1981 al eens samen, toen de
coach de Nederlandse juniorennaar
het EK begeleidde. „Toen al zag ik
in Arnold een enorm talent met be-
paalde tekortkomingen. Ik ben hem
blijven volgen en toen hy mij vorig
jaar benaderde om Bodis op te vol-
gen, heb ik me niet hoeven te be-
denken. Met Vanderlijde werken is
een enorme uitdaging. Het is een
trainingsbeest, dat je eerder moet
afremmen dan oppeppen".

Het hoofdstuk Seoel is voor de Lim-
burger allang gesloten. Tijdens de
voorbije competitie in de Bundesli-
ga schreeuwden de krantenkoppen
het uit over de wederopstanding
van Vanderlijde. Hij verloor geen
enkeleparty en vooral de zege op de
Westduitse reus en superzwaarge-
wicht Schnieders vervulde onze
oosterburen met ontzag. „Arnold
won op punten van die veel zwaar-
dere en atletischekolos, dieveel ge-
lijkenis vertoont met de Rus Drago
uit de film Rocky. Maar voor beide
boksers was dit de zwaarste partij
uit hun hele carrière".

Ontzag

diep in de put hébben gezeten be-
antwoordt de coach met een weg-
werpgebaar. „Allemaal uit de lucht
gegrepen. Arnold was geenzins zie-
lig en relativeert bovendien erg
snel. Wij hebben de gebeurtenissen
in Seoel geanalyseerd en weten wat
er mis is gegaan. Arnold was in
Seoel niet in topvorm door verschil-
lende oorzaken. Bovendien had hij
een gebroken hand, waarmee jenor-
maliter niet meer de ring in kunt.
Hij heeft toch gebokst en dat kon
niet ongestraft büjven".

BUDEL-SCHOOT- Hij had morgen bij de eindafrekening
in Olympia's Ronde van Nederland voor amateurs een po-
diumplaats willen opeisen, maar zijn aanspraken daarop
belandden in de ambulancewagen. Het was voor Robert
van de Vin een schrale troost, dat hij niet de enige favoriet
was, die bij de massale tuimelpartij zijn illusies moest op-
bergen. Wat bleef waren de verwondingen aan gezicht, ar-
men en benen.

Robert van de Vin ook na valpartij in Olympia's Ronde bezeten van wielersport

Schaafwonden voor fietsende timmerman
van de Vin. Hij fietste graag en
het liefst zo hard mogelyk. Opa
Van de Vin zette zijn kleinzoon
nog een stap verder op het wie-
lerpad. Hy nam de toen nog klei-
ne Robert ('ik ben nu 1.87 meter')
vaak met fiets mee in de bestel-
wagen. Niet om hem alleen van
de omgeving te laten genieten,
maar ook om hem op een of an-
der adres te laten uitstappen met
de mededeling: „Zo, jongen, ry
nu maar in je eentje naar huis".
Dat gebeurde daarna met dere-
gelmaat van een goed geoliede
machine. En telkens ook op een
weer grotere afstand van Budel-
Schoot dan bij een vorige gele-
genheid. Spelenderwijs leerde
de renner-in-wording zijn gren-
zen verleggen.

Een eventuele veronderstellii1
dat beroepsrenners zon opl
koersen als een veredelde V
ning beschouwen wijst betr<]
kene meteen van de hand. J
willen zich zonder meer niet
de luren laten leggen leggen do
amateurs", zegt hij, „In de fin'
rijden ze net zo hard als in w'
strijden waarin ze alleen teg«
standers uit hun eigen catego'
hebben."

„De Coors Classic in de V'
enigde Staten was een van «wedstrijden; deRonde van Z"*
deneen ander. Ik hebmij er gO
doorheen geslagen. In de CoO
Classic, waarin het profkonü
gent overigens voor het groot*
dccl uit Amerikanen bestol1
eindigde ik vijfkeer bij de cert
tien. Aan de Ronde van Zwed'
waren de Europese profteams
de meerderheid, maar ook W
kwam ik goed voor de dag."

profs tijdens een finale te k<
kunnen gaan. Dat gebeurde
zogenaamde open koer»
waarin het deelnemersveld
amateurs en beroepsrenners I
stond.

„Toen er ter gelegenheid van ker-
mis in Budel een wedstrijd werd
georganiseerd voor de plaatselij-
ke jeugden ik als winnaar uit de
bus kwam, iets dat ik een week
later een dorp verderop herhaal-
de, stond mijn besluitvast", zegt
hy. „Ik zourenner worden. Bij de
NWB kreeg ik de smaak echt te
pakken en toen ik als nieuweling
eveneens een flink aantal prijzen
in de wacht kon slepen kreeg ik
te horen, dat ik een plaats had
verdiend in de juniorenselectie
van het daarop volgende jaar.
Sindsdien is het steeds crescen-
do gegaan."

Kermis

"Reparatie van defiets waarmee Robert van de Vin (rechts) zijn tuimeling in Olympia's
Ronde van Nederland maakte is bij plaatsgenoot (en vroegere wielerprof) Jovan Seggelen
in goedehanden. Poto. PAULKTJIT

„Toen ik in de ambulance, een
aantal minuten na het ongeval,
weer redelijk bij myn positieven
was, had ik het liefst de deur
opengegooid en geroepen of ze
mij weer op m'n fiets wilden zet-
ten. Maar op hetzelfde moment
besefte ik ook, dat dat gewoon
niet kon."

Bezemwagen
De fiets was al lang in de bezem-
wagen gezet en het peloton, dat
by de valpartij in stukken uiteen
scheurde, was by wijze van spre-
ken al in geen velden of wegen
meer te bekennen. „Vanaf nu zet
ik alle hoop weer op een ander
evenement. Over een viertal we-
ken wordt in Rheden het natio-
naal kampioenschap verreden.
Daar hoop ik tekunnen toeslaan.
De Ronde van Zweden, waaraan
ook door profs wordt deelgeno-
men, lykt my' een ideale voorbe-
reiding op de titelstrijd."

heid van rond de vijftig per uur
op hun kop gaan staan, kun je
het uiteraard vergeten", zegt hy.

Thuis in Budel-Schoot zei hev
Brabantse wielertalent gisteren:
„Ik zal zondag toch aan de finish
in Beek present zijn, maar. als

"toeschouwer kom ik voor een
huldiging niet in aanmerking.
Wie er wél op het podium ko-
men? Ik durf geen voorspelling
te doen. Olympia's Ronde, was
me verteld, is een heel aparte
wedstrijd. Er kan letterlyk van
alles gebeuren. Ik heb het aan
den lyve ondervonden."

van de nationale selectie. „Twee
jaar bij de junioren en nu voor
het tweede jaarby de amateurs",
verduidelijkt hy.

Robert van de Vin heeft zyn di-
ploma timmerman op zak, maar
de wielersport staat by hem toch
op het eerste plan. „Als amateur
deel uitmakend van de nationale
selectie, kom ik trouwens nau-
welijks aan een vaste baan toe. Je
bent vaak op pad. Trainings-
kamp, klassiekers, buitenlandse
etappewedstrijden. Noem maar
op."

loop van de Maasvallei. De nieu-
welingencategorie heeft echter
geen nationale keurgroep. Zo-
doende was hy toen echt indivi-
dueel, net als in de paar jaar
waarin hij in de jeugdcatego-
rieën van de NWB, de Neder-
landse Wielren Bond reed.

Vorig jaar, in zijn eerste seizoen
als amateur toen hij onder meer
winnaar werd van de Omloop
van de Baronie, maakte hij al
kennis met de manier waarop

„Je moet van goeie huize korm
om nog vooraan te geraken alsj
door een ofandere reden de aa
sluiting hebt gemist. Het is so*1
één lange sprint. Vergeet bovjjdien niet", aldus Van deVin, ,fi'
we tydens de eerste etappes 1$
een peloton van honderdvi)^
man over vaak smalle weg-j
vlamden. Als je in zon omvafj
rijke groep bang bent kun je W
vergeten. Angst ken ik gelukt]
niet. De valpartij, die mij dond*]
dag in de zesde etappe uit ko*l
wierp heeft daar geen verar»^ring in gebracht. Zon onge'l
kan gebeuren, denk ik dan m*l^Het is tot nu toe ook het ergs
wat mij overkwam. Echt klar
hoef ik dus niet."

Temposlag
Over finales gesproken. Olyl
pia's Ronde van Nederland is t
als de meeste vaderlandse kl
siekers een temposlag van je*^
ste.

Tot aan demassalevalpartij, kort
nadat het peloton donderdag in
sneltreinvaart uit Emmen rich-
ting Dieren koerste, mocht Ro-
bert van de Vin de smaakmaker
in 's lands grootste etappekoers
voor amateurs worden genoemd.
Zijn tweede plaats in het alge-
meen klassement, welgeteld één
seconde achter de toen nog lei-
dende Oostduitser Dittert, was
daarvan niet eens de volledige
weerspiegeling. In zijn storm-
loop naar het orarye had Van de
Vin immers ook al twee etappes
op zijn naam geschreven.
„Het liep als een trein, maar wan-neer ze vlak voor je bij een snel- In ieder geval. Talent genoeg.

Robert van de Vin, negentien
jaar jong, heeft nog meer doelen
voor ogen dan alleen het rood-
wit-blauwe eretricot. Hy wil te-
vens een selectie afdwingen voor
het wereldkampioenschap eind
augustus in Chambéry en hy wil
ook ('wat mij betreft al met in-
gang van volgend jaar') aan een
loopbaan als beroepsrenner be-
ginnen. Contacten dienaangaan-
de met geïnteresseerde ploeglei-
ders zyn weliswaar nog achter-
wege gebleven, maar wat niet is
kan komen. Sport speelde overigens al vroeg

een rol in het leven van Robert

Voordat hy in de afgelopen da-
gen twee keer etappewinst be-
haalde had hij ook al in het Waal-
se Nandrin met bloemen ge-
zwaaid. Tevens eiste hy een dag-
zege op in de lastige Franse rit-
tenwedstryd Ruban Granitier
Breton. Niet voor niets maakt de
dorpsgenoot van profrenner
John Bogers al voor het vierde
achtereenvolgende jaar deel uit

In het ene jaarwaarin hij als vijf-
tienjarige bij de nieuwelingen
koerste had hij waarschijnlijk
ook zon selectie kunnen realise-
ren, want hij won toen vijftien
wedstrijden waaronder de Om-
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Trainer Van Halderen: 'Als Arnoldprof wordt zal men pas echt opkijken'

De nieuwe motor van Vanderlijde
Nederland wordt volget Ajj
week tijdens het EK-bohp>in Athene vertegenwoorM
digd door een mini-equw.
waarin de Limburgers fboventoon voeren. Naast,
Sittardenaar Arnold Vqfè
derlijde in het zwaarge-
wicht, reist ook Silvio A^zenga uit Munstergelee"
naar Griekenland. De ei
als Vanderlijde in de B^
desliga voor het Duitse -verkusen boksende Mez2
ga is ingeschreven in he
lichtgewicht. De enige n
Limburger is Lammert
Brink uit Arnhem, die v
komt in het middengewi

HENNEF - Het was enige tijd stilrond Arnold Vanderlijde. De
dreunen van de Amerikaan Ray Mereer in Seoel kwamen hard
aan, maar Vanderlijde is nog lang niet k.o. Volgende week tij-
dens het EK in Griekenland moet blijken dat de Europese titel-
verdediger nog altijd meetelt. In de 'rouwperiode' na Seoel,
waar hij toch goed was voor een bronzen plak, heeft Vanderlij-
de zijn bokszaken rustig op een rijtje gezet. Hij trok in Michel
van Halderen een nieuwe coach aan en met hem stippelde de
Sittardenaar een andere strategie uit. De 43-jarige Amsterdam-
se opvolger van de Hongaar Bodis heeft de populaire Limbur-
ger getransformeerd in een slagvaardigere uitgave van de ele-
gante technicus die hij reeds was. De 'handjesgevende' gentle-
man-bokser is veranderd in een agressieve pugilist, die aanval
en risico niet schuwt. Het LIMBURGS DAGBLAD zocht de
Nederlandse boksequipe in het trainingskamp in het Duitse
Hennefop en ontmoette een herboren Vanderlijde, die zich be-
ter voelt dan de oude.

’ huub paulissen
m

door

wiel verheesen

door

Een andere opvallende c
wezige in Athene is 25-jt
ge Abdel Kader Wahhal
uit het Belgische Dilzen.
woonde jarenlang in Mc
tricht en verdedigde de
kleuren van boksclub M\
De voor België uitkomen
Marokkaan Wahhabi ké
de Nederland enkele jarl
geleden derug toe, nadaf
werd beduveld in een pö
om de Nederlandse titel. J
hij echter nog altijd een t"
de band heeft met onze i-
vincie bleek in de voorb !
weken, toen hij zich met
Nederlandse collega's infsportschule Hennef voon1

reidde op het EK. --1h

" Michel van Halderen houdt de progressie van Vanderlijde nauwlettend in de gaten. ,JZijn fantastische
techniek koppelen aan kracht", luidt het devies.

foto:
christa halbesma

Na al vijf jaar als amateur vol
de schijnwerpers te hebbeü
staan, blijft devraag zich opdl*
ofArnold Vanderlijde ooit no|
de profstatus zai aanvaarden,
nu zijn vriendje Regilio Tuul
een profavontuur in Amerika
getekend. Als dit thema ter s
komt, begint Michel van Hal
betekenisvol te glimlachen. „I
doorlopend plannen en aanb]gen, maar Arnold laat zich nw
de mouw spelden. Zo'n overstj
beurt weloverwogen. Veel \twijfelen aan de capaciteitelj
Arnold om te slagen in het pr]
tier. Zij vinden hem te lief, mad
tegenstanders kunnen beamd
dat pure onzin is. Lief wordt
geval verwart met fatsoenlijk c
is crop tegen dat iemand zich t
dering netjes weet te gedrage
durf te beweren dat men nog
ogen zal opzetten als Arnold
wordt".



vrijuit

ar
Af oals orthopeden ms-

s f middels weten, leidt
'' *T Jóe verwijdering van

Se meniscus niet altijd tot defi-
nitieve oplossing van de pro-
blemen (pijn bij het lopen, op-
gezwollen knie, 'knie op slot',
J?foorzakken). Ook Fons Wa-

chelder kan er van meepraten.
_^Toen hij, na vele jaren pijn en

gesukkel in 1985 werd afge-
huurd zei de behandelende or-

„Als u zo door blijft
[efcpen zit u over twee jaar in
«en rolstoel." Arthrose in het
jjkniegewricht had geleid tot

3ti°vermatige slijtage, was de
> Hdiagnose. Wachelder gaf het
'^hildersberoeper aan en werd
L receptionist bij dezelfde werk-

gever. Woningbouwvereniging
ol^e Voorzorg in Heerlen.
e'

week onderging Wa-
chelder een voor Nederland
jfUnieke, en voor de wereld heel
apeldzame operatie: hij werd
s Voorzien van een donormenis-cus; het minieme, halvemaan-
'k|Vormige stukje kraakbeen
ie Werd daartoe uit Amerika
tj overgevlogen en door dr Her-
Jtian de Boer ingeplant in Wa-
jjchelders knie. De Boer neemt
dde marges ruim: hoewel de
e operatie technisch een succes

" Was, wil hij pas over een half
k jaar definitieve uitspraken
e doen over de vraag, of het im-
! Plantaat blijft zitten en dus niet

afgestoten wordt. Wachelder
begrijpt dat, maar heeft aljeen

4 voorschot genomen: voor het
eerst sinds meer dan twintig
jaar heeft hij totaal geen pijn
in de rechterknie. Die nu voor
een deel uit Amerika komt,
hetgeen hem overigens weinig
Zegt.

IDe bemiddeling voor het ver-
krijgen van het transplantaat
Werd verzorgd door de Stich-
ting Europese Botbank. De
kosten van het overvliegen van

1 het minieme stukje kraakbeen, Werden gedragen door het De
i Wever-Ziekenhuis. Het zie-

' kenfonds betaalt zon ingreep
(nog) niet, en in het huidige

j ziekenhuisbudget is daar geen
rekening mee gehouden. De

I overheid, vindt De Boer, zou
I voor vernieuwende medische

technologie wat extra ruimte
moeten toekennen.

dn plaats van een rolstoel ziet
Wachelder nu andere dingen
in de toekomst: actief mee-
doen in de drumband bijvoor-
beeld. „Mijn vrouw zorgt wel
dat ik niet te hard van stapel
loop," zegt hij, als dr De Boer
Wat zuinigjes kijkt.

In het lichaam van de mens zit-
ten geen onderdelen die gemist
kunnen worden. Daarom wor-
den tegenwoordig keel-en neu-
samandelen niet meer zo snel
verwijderd, en zelfs de blinde-
darm schijnt ergens toe te die-
nen. Waartoe de meniscus
dient weet de orthopeed maar
al te goed: Dat stukje kraak-
been fungeert als schokbreker
in de knie, geeft een evenredi-
ge verdeling van de gewrichts-
vloeistof (feitelijk een smeer-
middel), en draagt bij aan de
stabiliteit van de knie. Het
magfeitelijk een wonder heten
dat een belangrijk deel van de
mensen bij wie de meniscus
Werd verwijderd, er achteraf

' niet of nauwelijks last van
krijgt. Toch zegt de ortho-
peed: de meniscus heeft een
belangrijke functie en als hij er
niet per se uit moet, dan rustig
laten zitten.

De knie van Fons Wachelder
komt een beetje uit Amerika

" Fons Wachelder met de
orthopeed Herman de

Boer, die hem voorzag van
een donormeniscus.

Foto:
CHRISTA HALBESMA

" Links: tijdens de
operatie in het

De Wever-Ziekenhuis.

door

/ santé brun ]

Voor Fons Wachelder, destijds
eerzaam huisschilder te Heerlen,

begint deze geschiedenis in 1966. Uit
de rechterknie van de toen 26-jarige

man werd in het Sint
Jöseph-ziekenhuis in Heerlen de

totale meniscus verwijderd. Indertijd
- en ook nu,'trouwens -bepaald geen

ongewone operatie. Weliswaar is
door de mogelijkheid van de

'kijkoperatie' (arthroscopie) de
uiteindelijk verwijdering van een

totale meniscus niet meer zo
vanzelfsprekend als vroeger, maar in
een groot ziekenhuis als De Wever in

Heerlen worden per jaar toch nog
altijd 350 arthroscopische

knie-operaties verricht die in
tweederde van de gevallen leiden tot
gedeeltelijke verwijdering van een

meniscus.

L_

Maar bij een percentage van
de patiënten gaat de slijtage
van het gewricht in verhoogd
tempo door na de verwijde-
ring; de oorzaak is afwezigheid
van de meniscus. Na een lange
lijdensweg wordt soms op late-
re leeftijd besloten tot toepas-
sing van een kunstknie. ..Een
kunstknie is wel vele malen
duurder dan deze transplanta-
tie," weet dr De Boer.

Hoe komt het dat bij de een de

meniscus nooit opspeelt, en bij
de ander wel?

Het is duidelijk dat dr De Boer
reserves heeft als het er om
gaat met de beschuldigende
hand te wijzen naar overdre-
ven sportbeoefening. Hoewel:
bijna de helft van alle arthro-
scopieën van de knie in het De
Weverziekenhuis wordt ver-
richt bij mensen die hun 'bles-
sure' opliepen bij het sporten.
De Boer noemt als oorzaak lic-

ver 'ongeoefendheid. „Je zou
de sporters ervan bewust moe-
ten maken dat je goed getraind
moet zijn als je aan sport op
enig niveau gaat doen," zegt
hij. En hij vertelt de anecdote
over Churchill, die op zijn
tachtigste verjaardag aldus
antwoordde op de vraag waar-
aan hij zijn hoge leeftijd dank-
te: 'Never sport.

Overigens is de toeloop van
mensen met sportblessures van

allerlei aard zo groot, dat be-
sloten is binnenkort in het De
Wever-Ziekenhuis een sport-
spreekuur te gaan houden, be-
mand door algemeen chirurg
Brink en orthopeed Schaafs-
ma.
Twee jaar geleden, toen De
Boer nog werkte in het Leids
Academisch Ziekenhuis,
kwam hij in contact met prof.
Allen 'Gross in Toronto Cana-
da, die toen juist de eerste me-
niscustransplantatie had uitge-

voerd. Inmiddels zijn dat er 35
geworden, waarvan er twaalf
vergelijkbaar zijn met die wel-
ke in Heerlen werd verricht (er
zijn verscheidene vormen, het
verschil bestaat in de eventuele
combinatie van transplantatie
van bot; zijn activiteit op dat
laatste gebied is een onder-
werp dat dr De Boer ook al de
nodige publiciteit opleverde.)

Het contact met Gross heeft er
in geresulteerd dat de eerste

transplantatie in Heerlen kon
worden verricht; er is besloten
tot nauwe samenwerking, en in
het kader daarvan treft dr De
Boer voorbereidingen voor de
oprichting van een meniscus-
bank - net als hoornvliezen
kunnen menisci een hele tijd in
goede conditie worden be-
waard; maar dan moet je ze
wel hebben. Die meniscusbank
gaat samenwerken met Toron-
to, maar in principe is de bank
ook beschikbaar voor andere
ziekenhuizen in Nederland die
voor enkele gevallen per jaar
een donormeniscus nodig den-
ken te hebben. Om een beeld
te geven van de behoefte aan
donormenisci: in Heerlen re-
kent men op een aantal van
vijf a tien stuks per jaar.

Hoewel het denkbaar is dat
een meniscus van kunststof
kan worden vervaardigd
meent dr De Boer niet dat die
er snel zal komen. Kunststof
groeit niet vast in het lichaam,
en dat is essentieel bij de me-
niscus.

De kans op afstoting van een
donormeniscus is weliswaar
aanwezig, maar niet erg groot,
aangezien het stukje kraak-
been niet is aangesloten op de
bloedbaan van de patiënt. Het
is dan ook niet nodig speciale
medicamenten te slikken.
Uiteraard moet met een en an-
der nog veel ervaring worden
opgedaan.

Dr Herman deBoer (37) is een
van die artsen diede publiciteit
niet schuwen wanneer het er
om gaat. ruchtbaarheid te ge-
ven aan positieve ontwikkelin-
gen waaraan zij bijdragen.
Ook het ziekenhuis waar hij
zijn praktijk voert staat van
oudsher achter nieuwe ontwik-
kelingen; De Wever heeft zich
uitdrukkelijk kandidaat ge-
steld voor de functie van trau-
ma-centrum voor de regio
Zuid-Limburg, en daar hoort
behalve een aantal specialisti-
sche functies van uiteenlopen-
de aard ook een orthopeed bij
die zijn mannetje staat. Dr De
Boer is er kennelijk zo een, ge-
zien ook zijn weinig orthodoxe
carrière die hem voor lange
tijd naar Malawi en Zuid-Afri-
ka voerde; in Natal in dat laat-
ste land volgde hij deopleiding
tot orthopeed en in Durban
voerde hij een orthopedische
praktijk. Ook in de Mayo Cli-
nic in de VS specialiseerde hij
zich verder. Omdat hij voor
zijn kinderen een opleiding in
Nederland wilde garanderen
kwam hij terug, werkte eerst in
het Academisch Ziekenhuis in
Leiden en sinds 1 juni van vo-
rig jaar in Heerlen.

Wie ook al flink deskundig is
op het gebied van 'knieproble-
men', dat is Fons Wachelder.
„Ik was er meteen van over-
tuigd dat het moest gebeuren,
toen De Boer het me voorstel-
de." zegt hij. „Je zegt trou-
wens al gauw ja als je altijd
pijn hebt. Met die arthrose er-
bij was het natuurlijk hope-
loos. Ik hoop voor hem en
voor mij dat het allemaal goed
gaat."

Fons Wachelder gaat dit week-
end zonder pijn naar huis.
Over drie weken mag het gips
van het been.

Een nieuwe mogelijkheid is
toegevoegd aan het arsenaal
van medische wonderen.

LimburgsDagblad
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DE LIMBURGSE Wff PERSONEELSGIDS
?

"Medtronic is 's werelds toon- In verband met uitbreiding van de aktiviteiten, hebben wij
aangevende producent van in de financiële afdeling van Medtronic B.V, plaatsings-
implanteerbare medische mogelijkheden voor een:
apparatuur, zenuwstimula-
toren en infuuspompen. i^" ■ ■
Met ca. 5800 medewerkers is | 1 113fl0 13Medtronic wereldwijd aktiefin ' ■■■VIII \^ I %M I
meer dan 85 landen. Het j» ■ * * «
moederbedrijf, Medtronic Inc, i\ WT\ O l\/QT I IY^ / \/1is gevestigd in Minneapolis. #»lICII y Ol II I / VI
(US.A.) ' m . '
In onze vestiging teKerkrade De kandidaat wordt belast met de volgende taken:
werken momenteel ca. 270
mensen die verantwoordelijk ~ „ .. . - .4.
Z//A7 voor /abr/teoe, serv/ce en ' "et coördineren van de Treasury aktiviteiten, zoals
distributie in Europa, Afrika en b|Jv' f'nanc.er.ngsaangelegenheden, subsidie-
Zier Midden Oosten. management en intercompany pr.c.ng.

- Het maken van investeringsanalyses.- Het assisteren van de Senior Financial Analyst bij
financiële planningsaangelegenheden waaronder de
jaarlijkse budgettering, lange termijnplanning,
kwartaalrapportages en project analyses.

Uw profiel:

- HEAO BE of gelijkwaardige opleiding.- Minimaal 2 è 3 jaarervaring in een soortgelijke funktie.- Kennis van en ervaring met geautomatiseerde financiële
systemen, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van de
software pakketten Lotus 1 -2-3 en Symphony- Analytisch denkvermogen.- Goedekennis van de Engelse taal in woord en geschrift.

Bent u geïnteresseerd in een uitdagende funktie en wilt
u werken in een dynamisch bedrijf met een uitstekende
beloning, dan nodigen wij u uit contact met ons op te
nemen.

Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met de
heer W. Heuts, Hoofd Personeelszaken, tel. 045-438585.
Heeft u belangstelling, stuur dan uw sollicitatie brief
met een uitgebreid curriculum vitae voor 10 juni 1989
naar Medtronic B.V, Wenckebachstraat 10,
6466 NC KERKRADE, t.a.v: afd. Personeelszaken.

[Medtronic (Dj

ifiill^^ I
1=^p^i Waterschap Zuiveringschap Limburg

Het Waterschap Zuiveringschap Limburg bewaakt en verbetert de kwaliteit van het
ZZ^zzZZzzZZzzZ oppervlaktewater in de provincie Limburg. Het Zuiveringschap tracht dit doel te bereiken
"■ZZ^zzz^zzz^zzZ door ondermeer het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan; het bouwen en exploiteren
ZZ^zzzzzzZZzzZ van rioolwaterzuiveringsinstallaties; het onderzoeken van de waterkwaliteit; het afgeven en
ZZ^zZZZzZZZzZ kontroleren van vergunningen en het geven van voorlichting. Het rioolwater wordt gezuiverd
ZZ^zZ^Zzzz^zZ^ in 22 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het hoofdkantoor van het Zuiveringschap is gevestigd
ZZ^^ZZ^^zzzZ in Roermond. De jaarlijkse exploitatiebegroting beloopt ongeveer honderd miljoen gulden.

Z^zZzszzzzzzZ Het Zuiveringschap wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur (19 leden), een
ZZ^zZZZzZZZzzz Dagelijks Bestuur (6 leden) en een voorzitter.
ZZ^zzzzzzzzz^ Het Zuiveringschap heeft 260 medewerk(st)ers; verdeeld over de sekretarie en de technische

zz^_zz^^z^_zz Wegens pensionering is per 1 december 1989 vakant het ambt van

jJÜtj VOORZITTER (M/V)

Z^^zZZzzZZzZZ Kandidaten voor dezefull-timefunktie dienen:
ZZ^zzzZzZZ^zzz - een akademisch of vergelijkbaar niveau te hebben;
ZZ^zzzzZZzZZ - bestuurlijke en organisatorische ervaring te hebben op leidinggevend niveau (mede gezien
ZZ^^z^zZZ^zz bet veelvuldig overleg met rijk, provincie, de 69 Limburgse gemeenten en het bedrijfsleven);

- goede kontaktuele eigenschappen en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardig-
ZZZzZZ^zzzzzZZ heid te bezitten;

- duidelijke interesse te hebben in waterstaats- en milieu-zaken;
ZZ^zZZZzZZZzZZ - affiniteit te hebben met dedoelstellingen van het schap;
ZZ^zZZZzZZZzZZ - in deprovincie Limburg te (komen) wonen;
ZZ^zZ^Zzzzzzzz - tussen 40 en 50 jaar te zijn.

ZZ^zZZ^zZZZzZZ Deze funktionaris wordt bezoldigd volgens schaal 17, BBRA 1984. De voor het over-
ZZ^^Z^^zZZ^zz^- heidspersoneel geldende rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Het College van
ZZZzZZ^zzZZzZZ Gedeputeerde Staten van Limburg benoemt de voorzitter voor een periode van zes jaar
ZZ^^zzzzzzzz (herbenoeming is mogelijk). Ten behoeve van deze benoeming wordt een aanbeveling van .
Z^~zzzzzzzzz driepersonen - in volgorde van voorkeur - opgesteld door het Algemeen Bestuur. Benoeming
ZZ^zzZzZZZzZZ vindt plaats na overleg met het Dagelijks Bestuur.

Z^Zzzzz^^ZzZZ Ee° medisch onderzoek maakt deel uit van de selektieprocedure. Naast het Dagelijks
ZZ^ZZZzzZZzZZ Bestuur en een afvaardiging uit het Algemeen Bestuur, is een afvaardiging uit het personeel
ZZ^zZZZzZZZzZZ bij de procedure betrokken.

ZZ^zzZZzzzzzZZ Belangstellenden kunnen zich tot 15 juni 1989 schriftelijk (met toevoeging van een
"^S^^-ZZ^zzZ^ curriculum vitae) wenden tot het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Zuiveringschap
"^Z^z^Z^zZZ^zzZ Limburg, Postbus 314, 6040 AH Roermond, onder vermelding van VV in de
ZZZzZZ^zZZZZZ linkerbovenhoek van de enveloppe.

ZZZ^ZZ^^ZZ^ZZZ Voor nadere inlichtingen en het aanvragen van een informatiepakket, kunt u kontakt
ZZ^zZZz^ZZzzZ opnemen met de sekretaris van het Zuiveringschap, mr. C.Th. Smit, tel. 04750-94240.

©CapeContracts
Nederland bv

zoekt voor de regio Limburg een

Uitvoerder -
werkvoorbereider -
opmeter
voor industriële isolatiewerken.

Standplaats: Susteren

Voor inlichtingen kunt u bellen:
078-172344 of 04499-1208

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Cape Contracts Nederland B.V.
Kamerlingh Onnesweg 50
3316 GL Dordrecht

193123

Billy „M" Shoes International
gevestigd te Geleen

zoekt i.v.m. uitbreiding van haar kantoor een

commercieel-administratief-
zaakwaarnemer
Billy „M" Shoes International is een onderneming welke zich toelegt
op de import en groothandel van schoenen. Tevens ontwikkelt zij
nieuwe modellen en besteedt de produktie hiervan uit.

Van kandidaten verwachten wij:

- een grote mate van zelfstandigheid
- opleiding op MEAO-MBA-niveau
- goede contactuele eigenschappen- commerciële feeling
-kennis van Engelse en Duitse taal
- leeftijd tot 35 jaar

Sollicitaties met CV. gelieve u schriftelijk te richten binnen
10 dagen aan:
Billy „M" Shoes International
Postbus nr. 2017
6160 HA Geleen 1931„

Een kunststofspecialist werkt I
natuurlijk het liefst voor een

onderneming die zich binnen
de top-5 van Europa beweegt

Jaarlijks brengt DSM ruim een miljoen ton kunst- Technical service engineers. De technische steun en
stoffen op demarkt.Dat heeft de divisieKunststoffen een toeverlaat van de directe verkoop. Derhalve het visite-
comfortabele plaats opgeleverd; in de top 5 van Europa. kaartje van DSM. Reist veel in het buitenland en

Een positie die ons geenszins het gevoelgeeft datwe adviseertklanten bij verwerking en toepassing van onze
nu tevreden achterover kunnen leunen. We blijven produkten.
werken aan een hogere kwaliteit, aan nog verdergaande Heeft oog voor ontwikkelingen bij klanten en speelt

innovatie, aan nogmarktgerichter opereren. deze terug naar DSM. Krijgt ook te maken met intro-
Zaken waarvoor je als onderneming natuurlijk wel ductievan nieuwe produkten.

de voorwaarden moet weten te scheppen. En daar zijn Wij zoeken ingenieurs (HTS Werktuigbouwkunde,
we bij DSM heel sterk in. Fysische Techniek, Chemie/Chemische Technologie,

Het marketing-apparaaten de produktie-organisatie bij voorkeur afstudeerrichting Kunststoffen). Drie jaar

weet zich bijvoorbeeld ondersteund door de afdeling ervaring met kunststoffen, of -verwerking is gewenst.

Applied Research and Technical Service. Een afdeling Engels en Duits moeten perfect zijn. Frans is een plus-

diewekortweg ARTS noemen. punt.

De activiteiten van ARTS kenmerken zich door We verwachten van dezemensen de drive om onze
hoogwaardige technische entechnologische knowhow. topplaats op de Europese markt te handhaven, maar
De mensen die erwerken zijn pure professionals. lievernog uit te bouwen.

Ze zorgen voor technische ondersteuning van onze Bent u geïnteresseerd in deze baan die eigenlijk
klanten door heel West-Europa voor ons bestaande pro- "loopbaan" betekent? Laat ons dat dan snelweten. Voor
duktenpakket. Uiteraard betreft dat de service die men meer informatie kunt u zonodig terecht bij de heer
van ons gewend is. W. de Vries, manager Applied Research and Technical

Bovendien zijn de ingenieurs bij ARTS verantwoor- Service (04490) 61053 ofbij de heer T. Jacobs,
delijk voor de ontwikkeling van nieuwe kunststoffen, sectorchef Personeelszaken (04490) 62631.
voor zowel bestaande als nieuwe markten. Juist hier Direct solliciteren kan ook: schrijf uw brief metcv.
heeft menkijk ophet commercieel toepasbare. aan de heerJ. Janssen,afdeling Personeelsvoorziening en

ARTS kan derhalve een afdeling genoemd worden Beheer, DSM Limburg bv, Mauritspark 1, 6163 HM
waar begrippen als dynamiek en slagvaardigheid inhoud Geleen, ondervermeldingvan nr. 35/89 PVB.
hebben. Dat zijn dan ook de karaktertrekken die wij Volledigheidshalve melden we dat een medische

graag zien bij onze nieuwe collega's voor de volgende keuring en een psychologisch onderzoek tot de selectie-
functies: procedure horen.
Processing engineer. De specialist voor een of meer
verwerkingstechnieken. Ontwikkelt kennis op het

gebied van verwerking, eigenschappen en toepassingen

vankunststoffen en adviseert daarover.
Maakt daartoe onderzoeksprogramma's die uit-

monden in werkzaamheden op de processing en testing
laboratories. Neemt initiatieven voor de aanschaf van |"^QIU| !■
nieuwe apparatuur enkent daarom de weg naar machine-
fabrikanten. We hébben een oplossing of we vinden er een.
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Snelheid toverwoord
bij circus KroneEen bonte mengelmoes

van kleuren, mensen,
dieren, woonwagens en

tenten. Het kan niet missen, het
circus is in de stad. Dat laatste
Zlnnetje is er een met vleugels,
want binnen de kortste kerenweet iedereen in de wijde omge-
ving ervan, en stromen belang-
stellenden en vooral een grote
kinderschaar het terrein op ommet grote ogen alle pracht en
Praal te bewonderen. Binnen-kort is wat dat betreft Heerlen
&an de beurt. Het grootste
Europese circus, Circus Krone,
komt eind juni met een hele-
maal nieuw programma naar
Nederland voor een grote toer-
de. De première is 22 juni op
J|et Bekkerveld. In totaal wor-
"en acht voorstellingen in die
stad gegeven. Tijd genoeg voor
'edereen om zich in de toverach-
uge spektakelshow van Krone
°nder te dompelen.

voor bewondering en ontzag. Want
in een snel opgetrokken kooi lopen
maar liefst veertien tijgers, tien Wij*
te en vier goudkleurige. Grommend
en brommend, gapend en klauwend
nemen de dieren hun plek in op eqj
van de tafeltjes. Vervolgens doenze
een aantal kunstjes die eigenlijk
overbodig zijn als het er alleen om
zou gaan de schoonheid van deze
wilde dieren te tonen. Maar het is
en blijft tenslotte circus.

In een grote tent annex stal, op hon-
derd metervan decircuskoepel treft
Banda Vidane de laatste voorberei-
dingen voor zijn optreden. Hij be-
schikt over tien Indische en vier
Afrikaanse olifanten die getooid en
gepluimd moeten worden voor de
show. Vijf stalknechten zijn dage-
lijks bezig met het schuieren (met
staalborstels!) van de dikhuiden en
natuurlijk met het voederen. „Oli-
fanten zijn intelligente dieren," zegt
Banda Vidane. „Bovendien zijn ze
ondeugend. Zo nu en dan heeft er
een lak aan alles. Die tilt zijn poot
dan bijvoorbeeld niet goed genoeg
op waardoor een berijdster niet snel
op- of afkan stijgen. Hij weet dat ik
daar in de piste niets aan doe, om-
dater dan publiek bij zit en de show
verder moet. Dus dan durven ze
wel," grinnikt de olifantenleider.

Als Cristel Sembach-Krone haar
optreden met paarden en de giraffe
die het circus rijk is, achter de rug
heeft, wil de voloptueuze 'grandï
dame' nog wel iets kwijt over 'haar'
circus. Zijzelf heeft de leiding ove*
het trekkende circus, terwijl haar
moeder hoofd is van het circusge-
bouw (en winterstandplaats voor
reizend Krone) van Krone in Mün-
chen. Onder Sembach-Krone staan
zon twintig afdelingschefs die de
boel met haar regelen. „Voor alle
verschillende diersoorten is een
chef, voor de honderden perso-
neelsleden, voor de keuken, voor
de voederinkoop, voor de public re-
lations, voor de brandweer, de tech-
niek, en ga zo maar door. Dit circus
is gewoon een volwaardig commer-
cieel bedrijf met alle dingen die
daar bij komen kijken."

Terug achter de schermen staat wit-
te clown Felice teen neptaart in te
smeren met nepslagroom. Zijn baas
Toni Alexis houdt het goed in de
gaten, want hij is het die de 'taart'
straks in zijn gezicht zal krijgen.
Ondertussen legt hij de laatste hand
aan zijn geschminkte gezicht. Ze-
nuwachtig is Alexis niet. „Alleen
voor de première in iedere stad ben
ik een beetje nerveus. Je weet nooit
wat voor publiek het daar nou weer
zal zijn. Maar vanmiddag is het
leuk, met al die enthousiaste kinde-
ren." Alexis vindt het niet erg dat
er, op een drummer na, geen leven-
de muziek bij het circus is. „Dat
kost gewoon teveel geld en boven-
dien kan een orkest nooit twee keer
per dag drie uur lang op een fantas-
tisch niveau spelen. Het orkest op
de band doet dat wel, dankzij de
opnamen die dagen in beslag heb-
ben genomen".

Televisie
De directrice, de vierde en laatste
generatie uit de Krone-familie, ge-
looft niet dat haar bedrijf door de
concurrentie van de televisie te
gronde zal gaan. „Uit de kijk- en
bezoekerspijlers blijkt al dat de cir-
cussen stand houden. En een goed
circus zal altijd blijven. Het is bo-
vendien het oudste bestaande
volksvermaak!"

sigrid de vries

fysiotherapeuten hebben afgespro-
ken dat een hond zes keer wordt be
handeld. Als geen verbetering op-
treedt, wordt gestopt. Gaat het
goed dan kan het aantal behande
lingen verdubbeld worden, of des
noods na een tijdje herhaald.

'Der Ober bitte' schalt het ineens
door de circustent. Alexis vindt nog
de tijd om zich te excuseren, maar
rent dan - bijna struikelend over
zijn te grote schoenen - de piste in.
Net op tijd om zijn act van sullige
ober te spelen die een dame moet
bedienen in een Italiaans restau-
rant. Vooral met spaghetti kan van
alles fout gaan, blijkt uit de slap-
stick.

In de circus-bussmess gaan verge
lijkbare bedragen om als in de tele
visiebranche. Acht ton wordt be
steedt aan de costuums, decors
licht en muziek. Aan gages, trans
port- en staankosten, energie, be-
lastingen en voer wordt per dag vijf-
tigduizend gulden uitgegeven. De
enorme tent heeft meer dan een
miljoen gulden gekost. De begro-
tingen en programma's worden al
jaren van te voren vastgelegd, de
artiesten gecontracteerd. Voor de
kinderen is er een eigen school met
lerares die gewoon met het circu
meetrekt.

["teerlen is de enige plaats in Lim-
burg die wordt aangedaan door het
J-'rcus. Maastricht was ook kandi-
aai»t, maar viel af omdat het toege-wezen terrein niet voldoet. De wa-
tertoevoer is er slecht en het risico
°m water uit een sloot te nemen om

dieren te drenken is te groot, in
verband met botulisme. Op dit mo-
ment toert het circus nog door de
bondsrepubliek Duitsland. Over
"et algemeen zit de immense tent,er kunnen 5000 mensen in, hele-
maal vol.

9e eerste act is een nieuwelingin de
ï|j van traditionele circusnummers.
'Wee Engelse jongens laten zien
Wat ze kunnen op kleine crossfiets-
Jes. De een is wereldkampioen
s|unten met zijn fiets, de ander na-
tonaal de beste. In een halve hou-
ten ovaal rijden ze in vliegende
V;»art heen en weer, ondertussen
dito's makend en springend op een
*iel. Even later achter de scher-
men, weer op adem komend na hun
korte maar explosieve optreden,
■"egt Jason: „Dit is een nieuwe ont-

Nieuw

sterke harsgeur stijgt op uit het
op de grond van de piste,

trompetten, helaas vanaf een or-
kestband, schallen hun boodschap
komt dat zien, komt dat zien' en
Vervangen daarmee de ontbrekende
sPreekstalmeester, die het geheel

levendiger had kunnen maken.
"zt geroezemoes van de duizendenpensen kan net worden overstemd
"oor de geroutineerde bas van een
popcornverkoper. Voor de vele
kinderen geldt ook op dat moment
"■et tijdens Sinterklaas bekende 'vol
Verwachting klopt ons hart. De
''chten in de tent worden gedimd,
jerwijl tegelijkertijd een fel spot-
■'cht zich richt op het doek waar-oor de artiesten naar binnen zullen
komen. De 'Krone-Parade' kan be-
ginnen.

Spreekstalmeester

wikkeling binnen het circus. Na-
tuurlijk zullen de 'gewone' num-
mers blijven bestaan, maar ook een
circus moet met de tijd meegaan.
En wij trekken veel jong publiek,
dat het zelf ook machtig vindt om
op een fiets te crossen." De directri-
ce van het circus, Christel Sembach-
Krone, is het daar mee eens. „Wij
brengen wat goed is, ook nieuwe
dingen. En deze jongens zijn ge-
woon goed."

Begin juni worden de lantarenpalen
in Heerlen weer opgesierd met gro-
te Krone-posters. De Club van Cir-
cusvrienden bouwt in een etalage
van V&D het circus op een schaal
van 1 op 50 helemaal na. Café "I
Boebeltje, vlak bij het Bekkerveld.
wordt omgetoverd tot circuscafé
waar publiek na de voorstellingen
een babbeltje met de artiesten kan
maken. De toegang tot een voor-
stelling ligt tussen de tien en vijfen-
dertig gulden. Past het enorme cir-
cus eigenlijk wel op het Bekker-
veld? „Het wordt passen en meten
en elke centimeter zal benut moe-
ten worden. Maar het gaat net.'* is
de stellige overtuiging van Christel
Sembach-Krone.

Voorkeur
„De krokodillen houden en vervoe-
ren we voornamelijk in een soort
vriezers," vertelt Karah Khavak,
meester over een stuk of acht kro-
ko's, kaaimannen en alligators. „Bij
lage temperatuur houden ze zich
rustig. Pas onder de felle lampen in
de piste komen ze weer tot leven."
Dat is te merken aan de eerste paar
rijen publiek, dat angstig de adem
inhoudt als een stel krokodillenzich
vervaarlijk kijkend langs de kanten
posteert. Maar met een simpele
handbeweging laat Khavak hen
'voor dood' liggen. Zijn vrouw
heeft overigens ook een opmerke-
lijke voorkeur waar het dieren be-
treft. Met slangen om haar middel
en nek gedrapeerd loopt ze bevallig
door het zaagsel, zo nu en dan een
van de koppen in haar mond stop-
pend.

Meteen na de pauze is er nog meer
gelegenheid tot griezelen. Maar ook

Twee artiesten die inderdaad zicht-
baar genieten van hun succes en
duidelijk plezier hebben in hun
werk, zijn de Alexander-Brothers.
Het zijn twee jongeBulgaren die in
de nok van de tent angstwekkende
capriolen uithalen in een dubbel
draaiend reuzenrad. Elke keer als
het is goedgegaan klinkt er een jui-
chende schreeuw uit twee kelen
door de tent. Na hun optreden
staan ze bezweet maar stralend het
publiek toe te lachen, neus en brede
borst in de wind.

Ondeugend

tuurlijk, maar het moet niet te vaak
gebeuren."

rende entre-act het publiek ver-
maakt.

Christel Sembach-Krone: „Alles
moet wel zo snel gaan, want de hele
voorstelling duurt bijna drie uur.
Dat is best lang, maar het kan ge-
woon niet korter dan nu, willen we
alles laten zien. De artiesten moe-
ten ook steeds gewezen worden op
de tijd die ze kunnen gebruiken.
Met een stopwatch in de hand staat
de regisseur het bij te houden. Als
het publiek erg meewerkt en en-
thousiast is, wordt het steeds moei-
lijker om op schema te blijven. De
artiesten genieten van hun succes en
het applaus en blijven dan langer
binnen dan mag. Begrijpelijk na-

het dier lodderighet publiek in. Pie-
rino duikelt om en over hem heen.
De kinderen schateren het uit. Ach-
ter de schermen trekken de arties-
ten zich weinigaan van het lawaai in
de tent. Geconcentreerd zijn ze be-
zig met het opwarmen van de spie-
ren, met het nog een keer doorne-
men van hun kunsten. Stalknech-
ten, en artiesten die later in het pro-
gramma aan de beurt komen, zijn
druk met het klaarzetten van aller-
hande attributen. Er wordt hard ge-
werkt en dat moet ook wel, want de
optredens volgen elkaar in een ra-
zend tempo op. Als er iets in de pis-
te moet worden opgebouwd of afge-
broken, is het steeds Pierino die
met een eenvoudige, maar vertede-

Razend tempo
De oh's en ah's zijn niet van de
lucht als naast clown Pierino een log
nijlpaard de piste komt binnen ge-
waggeld. Met schele oogjes kijkt

Dieren: nieuwe patiënten
voor de fysiotherapeut
geleden het levenslicht zag. „Het is
als vereniging makkelijk om jestem
te laten horen. Zeker als je wilt pra-
ten met vertegenwoordigersvan mi-
nisteries, om een voorbeeld te noe-
men", vertelt Armelies.

Het begon uit een soort
hobbyisme, maar een
en ander is inmiddels

u'tgegroeid tot een officiële or-
ganisatie: de Nederlandse Ver-
enging voor Fysiotherapie bij
Pieren. Fysiotherapeuten die
üit liefhebberij ook dieren be-handelen. De vereniging streeft
naar officiële erkenning en heeftvan een medewerker van het mi-
nisterie van Onderwijs en We-
tenschappen de mondelinge toe-
*egging gekregen dat gepraat

over de inhoud die gege-ven moet worden aan een echte
opleiding in die richting. Vice-
v oorzitter Armelies Pen uit de
"teelgemeente Wanroy, zelf die-
renarts én fysiotherapeut, heeft
er veel vertrouwen in dat de ve-
terinaire fysiotherapie een
Plaats kan krijgen naast de ver-
trouwde diergeneeskunde. „De
humane fysiotherapie heeft een
Plaats verworven, waarom de
veterinaire fysiotherapie niet?"
redeneert mevrouw Pen.

Zij is er zeker van dat er een be-
hoefte is aan fysiotherapie bij die-
ren. „Er kunnen zich situaties voor-
doen dat de dierenarts alleen maar
rust kan voorschrijven. De fysiothe-
rapeut kan met zijn handen of be-
paalde apparatuut als de ultra korte
golf (ook wel UKG genoemd), dat
ook bij mensen gebruikt wordt, de
rustperiode aanzienlijk verkorten,"
legt zij uit. Voorbeelden zijn artho-
se en verlamming bij honden of lit-
tekenverkleving, peesproblemen en
accuut trauma bij paarden.

Toekomst
De dierfysiotherapeuten strevenln
ieder geval naar officiële erkenning
Zij willen tevens afspraken maken
over tarieven en alleen dieren be-
handelen die zijn verwezen door
een dierenarts.

Dat maakt een goede samenwer-
king met de dierenartsen uiterst be
langrijk. Dierenartsen kunnen bo-
vendien ook lid worden. „Binnen
de opleiding diergeneeskunde
wordt, zij het zeer minimaal, aan-
dacht besteed aan fysiotherapie. Ze
hebben er dus weleens van ge- '
hoord. Er zijnn al dierenklinieken
die een fysiotherapeut inschakelen
om het revalidatieproces van het
dier te versnellen," legt Armelies
uit.

Veel baat hoopt te vereniging te
hebben bij de nieuwe Wet op de uit-
oefening van diergeneeskunde. Op
dit moment is het een en ander nog
niet wettelijk geregeld. De in aan-
tocht zijnde regels schrijven name-
lijk voor dat dieren en mensen niet
in dezelfde ruimte behandeld mo-
gen worden. Bovendien geeft de
wet officieel aan dat fysiotherapeu-
ten para-veterinaire werkzaamhe-
den mogen verrichten. Kortom vol-
doende duidelijkheid.

Heupdysplasie, vaak een pijnlijke
aangelegenheid voor de honden.
kan met fysiotherapie niet bestre-
den worden, maar de pijn kan ver-
minderen of zelfs verdwijnen. De

banken. Het zijn ook voornamelijk
paarden die zij tot haar patiënten-
kring mag rekenen. „Dat gebeurt
vaak in samenwerking met mijn
man, die eveneens dierenarts is en
ook graagpaarden behandelt. Waar
hij geen mogelijkheid kan bieden
met de reguliere diergeneeskunde,
kan ik wel eens de helpende hand
bieden. Dat werkt prima." Aan de
hand van een serie foto's toont ze
een paard met een vreselijk wond
aan het achterbeen. Het dier is aan
de prikkeldraad blijven hangen.
Armelies heeft zes weken lang vijf
keer per week de wond behandeld.
Met als resultaat dat de wond mooi-
er en sneller geneest. Bovendien is
de kans op blijvende stijfheid van
het been veel kleiner geworden. Ze
geniet zichtbaar van zon resultaat
maar blijft nuchter. „Ik heb wel
eens de indruk dat we, tijdens een
bijeenkomst van onze vereniging,
alleen maar enthousiaste verhalen
vertellen over onze behandelingen
en de serie bezoeken die geen gun-
stig verloop kennen niet melden.
Daarom denk ik dat het goed zou
zijn als we alle behandelingen note-
ren en in een computer vermelden.
Dan krijgen we een duidelijk beeld
over de uiteindelijke resultaten.

van de patiënt belangrijk is. Om de
dosering aan te passen. Daar zijn
honden en paarden echter niet toe
in staat.

wordt, alle tijd neemt. Ervaring
leert of het dier veel pijn heeft. „Je
kunt het bijvoorbeeld zien aan de
stand van de oren of het trekken
met een poot."

Niet alle apparatuur kan gebruikt
worden voor veterinaire doelein-

den. Hoewel. De industrie heeft en-
kele jaren geleden al zien aanko-
men dat niet alleen mensen naar de
fysiotherapeut zouden gaan, maar
ook dieren en maakte verschillende
apparatuut mobiel. Een ander pro-
bleem is dat bij sommige behandel-
methoden de mondelinge reactie

Het is allemaal enkele jaren gele-
den begonnen tijdens een bijscho-
ling voor fysiotherapeuten. De con-
tacten die onderling gelegd werden
resulteerden uiteindelijk in 1988 tot
een cursus voor fysiotherapeuten
met interesse en liefde voor dieren
die door de Stichting Bijscholing
Akademie Leffelaar gehouden
Werd. De faculteit der Diergenees-
kunde in Utrecht stelde haar facili-
teiten beschikbaar. Uiteindelijk
Werd de werkgroep, gevormd door
enkele enthousiastelingen, omgezet
'n een vereniging die twee maanden

Je kunt de behandeling van sommi-
ge paarden wel eens vergelijken
met sportfysiotherapie. Er zijn
voorbeelden te noemen van fysio-
therapeuten die paarden tijdens
wedstrijden begeleiden en meteen
ingrijpen als dat nodig is. Dat ge-
beurde bij de wereldkampioen-
schappen voor vierspannen.

Het paard en de hond laten zich
goed behandelen, hoewel ook al
therapeuten redelijke ervaringen
hebben met katten. Het is volgens
Armelies Pen belangrijk dat je de
eerste keer dat het dier behandeld anita thijssen

Armelies Pen steekt haar liefde
voor paarden niet onder stoelen en

" Directrice
Christel

Sembach-
Krone in de
piste met de

door haarzelf
gedresseerde

giraffe Baluku
en een

arabische
hengst.

% Het
echtpaar Pem
bij hun eigen
paard Zetis.
Armelies
gebruikt ultra
kort geluid,
waarmee
peesletsel
behandeld kan
worden. Het
veulen kijkt
nieuwsgierig
toe.

Foto:
JAN PAUL
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DE LIMBURGSE^Wf
PERSONEELS JfGIDS

De Stormvogel 8.V., opgericht in
* mmfÊ[m^^m^'^ '[ 1934, dus een oude en degelijke

onderneming, met twee moderne
r'-^^Jmf^^jÊ^^ vestigingen in Nederland, die tot zijn

4T { taken mag rekenen o.a. physical
W l^mmJ V distribution, nat. en internationaal

V transport, stukgoedveryoer, op- en
overslag, levensmiddelentransporten

Wi koel- en vriesvervoer door geheel
9 Europa, zoekt voor uitbreiding van

zijn vakbekwaam team enkele

CHAUFFEURS M/V
Functie-eisen: chauffeursdiploma;

enkele jaren aantoonbare rijervaring in soortgelijke
functie.

Geboden wordt een zelfstandige en verantwoordelijke functie;
de mogelijkheid om in een slagvaardig team te werken
aan de groeiende omzet;

-(. een bij deze functie passend
t/ arbeidsvoorwaardenpakket.

Spreekt u deze functie aan, dan kunt zich aanmelden op werkdagen na
18.00 uur bij dhr. Rutten of Smeets, p/a De Stormvogel B.V. Industriestr. 6a,
6135 KH Sittard.

193306
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E.
Van Hooren meubelen in Maastricht heeft grote
plannen voor de nabije toekomst. Een radikale

verbouwing zal de presentatie van een voor
Maastricht ongekend assortiment meubelen

mogelijk maken.

Voor het zover is zal echter de bestaande voorraad
meubelen verkocht dienen te worden. De komende
maanden zal daarom een spektakulaire uitverkoop
worden gehouden. Speciaal voor deze uitverkoop

willen wijons team uitbreiden met enkele

meubelverkopers m/v
'die, met hun ervaring in de meubelverkoop, enkele

maanden topomzetten willen draaien.._. Wij bieden een goed salaris met een uitstekende
provisieregeling. Voor deechte talenten, die

gedurendedeze uitverkoop bewijzen zon uitdaging
aan te kunnen, liggen er goede perspektieven om in

de nieuwe opzet een karrière op te bouwen.

Uw schriftelijke sollicitatie(met pasfoto) kunt u
richten aan de direktie van van Hooren meubelen.

Grote Gracht 42 t/m 54, 6211 SX Maastricht.

I u

VERDRAAID GOED IN
BEVESTIGINGSTECHNIEK...

"" j Berner Produkten B.V. is een importeurgroothandel \s&té£m ■>■& *"' *-* .<*■■ '/'%sss£s%^s&
intechnische enchemische produkten. -, t Wij verkopen ondermeer bevestigingsmaienalen.. gereedschappen, chemische onderhoudsprodukten,
magazijninrichtingen envele werkplaats-
benodigheden.

Sinds 1971 werken wij met succes m de nederlandse
l-1' markt m de auto- bouw-, agrarische- en
im D.H.Z.-branche.

Ons leveringsprogramma omvat ca 17 000
■*Jl verschillende artikelen, welke wij bij ca. 300

" leveranciers mkopen in de EG enAzië.
i

Ter uitbreidingvan onze afdeling INKOOP zoeken wij

J ERVAREN INKOPER (M/V)
Ons kandidaatprodei 1.^"■■■ ■■'■■■ ■ "'t- MEAO-opleiding, commerciële richting.

j| - Goede kennis in woord engeschrift van duiise en jl g-, __ jA
"U' engelse taal. Aanvullende talenkennis gewenst doch ■ , 1

met veretsi $3L J*IJ Hyq,
L-Enkele jaren inkoop-ervaring. /.v-^Ë +£r*\ I -Zonder ervaring zinloos te reflecteren ~ i^l ma^T ■>" «5 Lj I- Bij voorkeur ervaring met MS DOS pc's J^^^B JtmmmX??*^.**■

-1- en het opzetten van spread-sheets s/1 *^^*i^ i ■ ’ / \ J^^!l "\
* Leefti|d 25 30 jaar ' ’’ 'k[S!/\=-*r^B
Voldoet U aan ons kandidaatsproliel en < >w^ It-*-^ *"*
heeft Ude ambitie promotie te maken, v —-^ft- ZJ^^-s^ Ir*
stuur dan zo spoedig mogelijk uw \~~

*i** sollicitatiebriefmei CV en recente pasloto tmmmmm

Berner Produkten B.V. T^^-^iS ijSfc^lP
Voor verder informaties over de selectie-procedure
kunt U terecht btj Frans Jongen. lel 045 - 452922 WKÈÊÊÊÊÊÊNÊKÈKÊ&Ê

/ " bevestigingsmateriaal MjiWÊ R W99 Lf% LW IW* P%rf; S " chemische HEDMED
onderhoudsprodukten | |af|^|\J WkM l^k

" werkptaaisbenodigdheden

" gereedschappen
3»

Wij bieden 15 jongevrouwen f
dekans om 3 maandenrond te kijken;

in dewereld van de techniek. i
m
re
°<Ui
Vc

DSM wil bewijzen dat "mannenwerk" verleden tijd is. Zo Als de periode van 3 maanden is afgerond mag je ons ei
all

lang het niet om zwaar fysiek werk gaat, kan een vrouw in de techniek vertellen of je ook warm bent gemaakt voor een technische baan. Zeg ro
minstens zo goed uit de voeten als haar mannelijke collega's. je ja? Dan kun je aan je DSM-beroepsopleiding beginnen. Zeg je nee, a

Met stelligheid kunnen we dat beweren, omdat er al heel even goede vrienden en je bent een ervaringrijker. 'S(

■/i
wat vrouwen een leuke baan in de techniek bij ons uitoefenen.Ze zijn kl
trouwens niet zo vanzelfsprekend bij ons terecht gekomen als hun Voor deduidelijkheid. E
mannelijke collega's. In aanmerking voor dit unieke project komen vrouwen in de leeftijd ar

De praktijk leert nog steeds dat een vrouw eerst "warm" van 17 tot en met 21 jaarmet een van de volgende diploma's: e

gemaakt moet worden voor een technische baan. Maar vaak zijn ze LBO (C-niveau), MAVO of HAVO (overgangsbewijs 3 naar 4). In alle er

daarna definitief gewonnen. Kijk gevallen metwis-en natuurkunde. J
maar bij DSM. Menig proces _ Je moet per 1 september a.s. Be- J
wordt bestuurd door een vrou- schikbaar zijn en geen bezwaar JJ|
welijke operator. Menige onder- hebben tegen een psychologische £" Duhoudsklus komt puntgaaf uit de m en medische test. &
vingers van een vrouw. Ta

ie
Reageer snel. 'a

Uniek aanbod. Zoals eerder gezegd: het gaat om
DSM wil 15 jongevrouwen in de 15 plaatsen. Wie zich het eerst r

te
leeftijdvan 17 tot en met 2 ljaar de mogelijkheid bieden om eensrond meldt heeft de meeste kans. Stuur ons een brief met daarin ie h

* ÖS
te kijken in de wereld van de techniek. Voor een periode van gegevens, over diploma en leeftijd. Als je aan de eisen voldoet, roepen .n

'Hl
3 maanden. Betaald. Een ervaring die aan het einde van derit tot niets we je op voor een kennismakingsavond waarbij we meer over het "Cf

verplicht. project zullen vertellen. , '*'
Schrijf je brief aan DSM Limburg bv, Personeelsvoorziening &(

Wat er in die periode gebeurt? Je begint met een algemene en Beheer t.a.v. de heer B. Pijper, Mauritspark 1,6163 HM Geleen,
oriëntatie bij Centrale Opleidingen, waar veel van de fabrieks- onder vermelding van nr. 42/89 PVB. Ofbel zonodig tijdenskantoor-
processen in scène worden gezet. Als je daarmeevertrouwd bent, krijg uren voor meer informatie met de heer B. Pijper, telefoonnummer ■ Tïje een mentor toegewezen met wie je de dagelijkse praktijk volgt. Je 04490-65456. vr

2ekrijgt met procestechniek te maken en met onderhoudsactiviteiten. mEiEen dag per week volg je met de hele groep een cursus r±e*ma m*K diDom lw2Onderhoudstechnieken. Op zon dag wissel je natuurlijk ook erva- *^ I
ringen uit. We hébben een oplossing ofwe vinden er een.

MMtt/mfW
DAAR HAAL JE MEER VOOR JE GULDEN

GEVRAAGD:

SLAGER
voor ambachtelijke slagerij in supermarkt.

WIJ vinden inzet en motivatie belangrijker
dan diploma's I

Sollicitaties uitsluitend SCHRIFTELIJK aan:

SPARMART SCHINNEN
t.a.v. dhr. P.V.J. Wetzels

Nieuwe Markt 1a - 6365 BG Schinnen

r+M
Research en Marketing te Heerlen,
buro voor markt en opinie-onderzoek, vraagt
free-lance

Enquêteurs (v/m)
voor het voeren van mondelinge en/of telefonische
vraaggesprekken.

We vragen van u:- leeftijd 21-60 jaar- (min.) middelbaar onderwijs- goede spreekvaardigheid en representatief
voorkomen- beschikking over telefoon en vervoermiddel (bij
mondeling)- 10 a 15 uur per week beschikbaar

Heeft u interesse in dit werk, vraag dan een
informatiepakket aan bij r+m. Tel. 045-716237/
715495 (kantooruren)

193180

Keser Uitzendgroep brengt mensen dietijdelijk werk zoeken en bedrijven die daar behoefte aan hebben, bij elkaar.
ruim 75 vestigingen zijn wij een van de grootsten op dit gebied in Nederland.

Uitzendconsulent(e)
met uitstekende commerciële vaardigheden. <

Taakomschrijving stratieve feeling en een zekere paniekbestendig- Een dringend verzoek IDe uitzendconsulent(e) heeft een typische dub- heid. Bovenal gaat heter echterom datu een ge- Wij weten uit ervaring datdezefunktie erg gewild 'belfunktie. Zij of hij ontvangt mensen die werk zonde commerciële instelling weet te koppelen is. Er wordt doorgaans vrij massaal op onze ad 'zoeken, geeft hen voorlichting en peilt hun wen- aan de persoonlijke warmte en het inlevingsver- vertenties gereageerd.
sen en mogelijkheden. mogen, die voor deze zeer menselijke vorm van Daarom vragen wij u alleen dan te solliciteren als ,
Daarnaast onderhoudt de consulent(e) het kon- dienstverlening noodzakelijk zijn. u werkelijk in het hiervóór geschetsteprofiel past.
takt met opdrachtgevers, verdiept zich in hun ei- Met het oog op diteisenpakket hanteren wij een
senpakket en brengt zo defeitelijke uitzending tot leeftijd van 23 tot 26 jaar. Sollicitatieprocedure
stand. Bent u ervan overtuigd dat u deze mooie maai'

Ons aanbod zware job aankunt, dan zijn wij zeer geïnteres-
Eisenpakket Keser Uitzendgroep waardeert capabele mede- seerd. Vermeld uw belangrijkste gegevens in een
Het tweeledige karakter van het consulenten- werkers uitstekend:een goed salaris, een interes- korte brief en stuur deze binnen 10 dagen naar
werk stelt hoge eisen aan uw opleiding, uw erva- santé tantièmeregeling en gunstige faciliteiten afd. Personeelszaken op onderstaand adres, t.a.v-
ring en vooral uw instelling. voor studie, vakantie en onkosten. Bovendien Mevr. Paymans.
Wij zoeken een man ofvrouw met minimaal een bieden wij u alle kansen om u verder te bekwa- Wij streven ernaar om de gehele procedure bin
voltooide middelbare opleiding (MDS of MEAO- men via cursussen en trainingen, voor een deel nen 6 weken af te handelen.
C), aangevuld met een meerjarige werkervaring gegeven binnen de eigenKeser-school.
in een commercieel-administratieve funktie. Het werkklimaat bij Keser mag gekarakteriseerd Bjffl l#FO W "È
Minstens zo belangrijk vinden wij een aantal ka- worden als: jong, open en menselijk, maar altijd j^j^ lm F_\ I
raktereigenschappen. Zoals: organisatie- en im- primair gericht op winst en continuïteit. I)IT7FNnRIIRDprovisatietalent, gevoel voor teamwork, admini- NUDUKU

11 Daviottenweg 40,5222 BH 's-Hertogenbosch-i



gevolg dat veel onnodige medische
ingrepen plaatsvinden."

de bevalling ben je extra kwetsbaar
Vertrouwen in je eigen lichaam is
de beste start."

de arts door veel mensen ook nog
op een voetstuk geplaatst. Verlos-
kundigen hebben minder makkelijk
voet aan de grond gekregen vanwe-
ge afspraken die kennelijk bestaan
tussen specialisten en ziekenfond-
sen. Het gevolg is een felle concur-
rentie waar de ziekenfondsen nu
iets aan proberen te doen.

De Vroedvrouwenschool in Heer-
len is lang een sterk bolwerk van de
medische benadering geweest. De
laatste twee jaaris daarvooral door
de komst van de nieuwe directeur,
mevrouw Spronken, verandering in
gekomen. Yvonne Röselaers is do-
cente verloskunde en coördinator
aan de vroedvrouwenschool, en
volgens haar heeft de school eeh
zelfstandige positie ingenomen en
richt zich meer op de eerste lijns-
zorg: de bevalling thuis. Röselaers:
„We onderhouden contacten met
verloskundigen in de regio en han-

Ingrepen
L n Van de sprekers tijdens het con-
L^ is Beatrijs Smulders, zij is ver-

met een eigen praktijk

t° Amsterdam en vice-voorzitterde Nederlandse Organisatievan
J-r|oskundigen (NOV). Zij waar-
Auwt voor de toenemende mcdi-

Dl .Sering binnen de verloskunde enve" voor de thuisbevalling.

technische benadering van de
(r|°skunde is een van de onder-open die tijdens het negende In-

Congres over Psycho-
tische Verloskunde en Gynae-

aan de orde komt onder de
£' 'Womens Health in de 1990's',
.' van 28 mei tot 31 mei a.s. plaats-

dt in de Amsterdamse RAI.. oraanstaande onderzoekers uit
I nen- en buitenland houden voor-
tenten over lichamelijke, psycho-
tische en sociale invloeden op de

Rondheid. Dat is nodig omdat de
meer en meer be-

U
a|d lijkt te worden door technolo-

f" en economische drijfveren. Dere betekenis van 'gezondheid'egt daardoor verloren te gaan.

Onderzoek
Natuurlijk zijn ook de maatschap-
pelijke ontwikkelingen van invloed
geweest op verandering van het ver-
loskundigbeleid. Zo heeft gynaeco-
loog professor Eskes van de univer-
siteit in Nijmegen niet lang geleden
een onderzoek gedaan naar beval-
lingen thuis en in het ziekenhuis.
Hij ging uit van gezonde vrouwen
bij wie de zwangerschap geen onre-
gelmatigheden vertoonden. Zelf ge-
loofde hij niet in de thuisbevalling.
Uit de resultaten bleek echter dat
bevallingen thuis niet onder deden
aan ziekenhuisbevallingen; zowel
de gezondheid van het kind als van
de moeder was goed. In het zieken-
huis hadden wel veel meer ingrepen
plaatsgevonden dan bij de baring
thuis. De gynaecoloog is nu 'be-
keerd.

Beatrijs Smulders: „Ik ben zo blij
met de resultaten uit dit onderzoek.
Want het toont aan dat veel medi-
sche ingrepen vaak voorbarig en on-
nodig zijn. Ook met medicijnge-
bruik moeten we voorzichtig zijn,
ze brengen dikwijls schade toe;
denk maar aan de DES-dochters.
Ernstige bezwaren heb ik tegen het
middel Prepar dat artsen tegen-
woordig op grote schaal voorschrij-

ven om harde buiken en eventuele
vroeggeboortes te voorkomen. De
invloed van Prepar op bijvoorbeeld
het centraal zenuwstelsel van de
foetus is totaal onbekend. Vrouwen
moeten bewust gemaakt worden om
zich daartegen te weren."

In Amerika is de situatie volkomen
geëscaleerd. Vanaf de borst platge-
spoten, kauwend op kauwgum en
kijkend naar Dallas bevallen de
vrouwen in overdreven steriele zie-
kenhuiskamers van een kind. Pijn is
taboe. Wordt in Nederland slechts
veertien procent van de baby's met
een kunstverlossing geboren, in
Amerika is dat maar liefst 60 pro-
cent. Een situatie die voortkomt uit
de zogenaamde 'Malpractice crisis':
als er iets 'mis' gaat bij een beval-
ling kunnen ouders de arts voor het
gerecht dagen en schadevergoedin-
gen eisen die in de papieren kunnen
lopen. Elk risico wil de arts vermij-
den. Vandaar datvrouwen bevoogd
worden door de apparatuur. Dat
bevallingen tot operaties worden
gedegradeerd schijnt niemand veel
te interesseren.

De Nederlandse vroedvrouwenzorg
gaat mede dankzij het ziekenfonds-
systeem de monopoliepositie van de
ziekenhuizen tegen. Maar of dat in
de toekomst zo blijft, daarbij stelt
Beatrijs Smulders haar vraagte-
kens. „Want door de invoering van
het plan Dekker dreigt de bescher-
ming van die beroepsgroep weg te
vallen. Het ziekenfondssysteem
verdwijnt ten gunste van de basis-
voorziening die goedkope zorg
moet opleveren. Een concurrentie-
slag dreigt. Als het om gezondheid
gaat zijn mensen makkelijk te bein-
vloeden, en dat werkt de medische
benadering in de hand. Greep van-
uit de overheid blijft nodig om een
zaak van vrouwen in handen van
vrouwen te laten. De verloskundige
selecteert uit en de gynaecoloog is
specialist bij complicaties. Die ba-
lans moet in de toekomst goed blij-
ven. Een congres als dit moet aan
die helderheid bijdragen."

lisetfe meijrink

Limburg
In de provincie Limburg bevallen
vrouwen in het ziekenhuis met als
argument dat het veiliger zou zijn.
Ze hebben vaak het idee dat een
thuisbevalling gevaarlijk is en bo-
vendien veel rommel geeft. Het
aantal medische ingrepen zoals
echo's, inleidingen, inknippen en
tangverlossingen is daardoor in
Limburg veel hoger dan in andere
provincies. Ook de vroedvrouw
heeft hier slechts moeizaam voet
aan de grond gekregen. Volgens
Beatrijs Smulders ligt dat aan een
aantal factoren. „Vrouwen bevielen
in Limburg nu eenmaal vaker in de
vroedvrouwenschool of in het zie-
kenhuis, die traditie verander je
maar langzaam. In Limburg wordt

b
jj^trijs Smulders: „Aan de gezon-
* groep vrouwen kun je veel ver-s,en. Door onnodige medische
nadering kan de vrouw haar zelf-

i r'rouwen verliezen, waardoor de
j valling verstoord kan worden en
V -*aris op complicaties groot is.
v Wens een thuisbevalling kan deouw zichzelf zijn en ontwikkelt ze

hertrouwen, waardoor de baar-
°eder krachtiger samen trekt. De

."s 0p een normale bevalling is

" groot. Vooral vlak voor en na

In Nederland wil vijftfg procent van
de vrouwen thuisbevallen. Dat be-
tekent dat vrouwen een groot ver-
trouwen hebben in hun functione-
ren. „Dat is uniek," zegt Beatrijs
Smulders. „Nederland is een van de
veiligste landen om te bevallen. Ik
heb de laatste jaren veel gereisd,
Canada,VS, Maleisië, Indonesië en
deOostbloklanden en ook daarveel
bevallingen meegemaakt. Zon
sterke positie als de vroedvrouw in
ons land heeft ben ik nergens tegen-
gekomen. In het buitenland is de
vroedvrouw vaak niet meer dan een
veredelde verpleegster. Bevallingen
vinden daar onder supervisie van de
arts plaats. Zelfs in Europese lan-
den als Duitsland, België en Zwe-
den staan we zwak. Alle vrouwen
bevallen in het ziekenhuis met als

BrnT Wel er in de kleine en m'ddel-
'e ondernemingen in LimburgF "groeiende behoefte bestaat aan

0-1 met een academischewe.'ding, denken de meeste uni-
fsitejtsstudenten niet direct aan„ rgelijke bedrijven wanneer zeS4an solliciteren.

eCo°f fv'.aastr'cntse studenten in de
riornie, bedrijfskunde en andere

\ r4 eana8e,T>entstudies is bij hun afstu-
-0 r. en de arbeidsmarkt vaak nog erg

' hehK°rZ'chtig' Grote bedrijven
"Pr u n daardoor meestal weinig
'ijon en met et aantrekken van
■'co academici. Ze hebben goede

' ntacten met de universiteit, in te-
I i "stelling tot het midden- en klein-edr'jf (mkb).

Vreemden
e n f universiteiten en de midden-
Vre '"bedrijven zijn grotendeels
de voor elkaar," conclu-
Jank-e dan ook KïMOV-voorzitter
ber "^arnminga vorig jaar septem-

j va " "'J woonde de introductie bij
ter e^n databank waarmee de in-
seat'°nale stage-organisatie 'Aie-
i^j^'udenten en werkgevers in het

1 Prnk en" en kleinbedrijf tot elkaar. Probeert te brengen. " In hetAiesec-kantoortje in hethoofdgebouw van de universiteit in Maastricht worden bijna dagelijks vraag
en aanbod van bedrijven en studenten aan elkaargekoppeld. Foto: WIDDERSHOVEN

Afgestudeerde start
met hulp databank Aiesec organiseert maandag 29

mei een themadag over interna-
tionaal zaken doen. Tijdens zes
lezingen, verspreid over de hele
dag, gaan enkele deskundigen uit
de praktijk en het wetenschappe-
lijk onderwijs in op allerlei aspec-
ten van het zaken doen over de
grens.

„Nederland dankt een groot deel
van zijn welvaart aan een open
economie, " verklaren de organi-
satoren van Aiesec hun keuze
voor het onderwerp. „De inter-
nationale mentaliteit van de Hol-
landers stamt al van voor de
Gouden Eeuw, maar is voorna-
melijk de afgelopen 50 jaren een
begrip. Na de Amerikanen en de
Japanners lijken nu de Europea-
nen weer aan de beurt te zijn hier-
in het voortouw te nemen."

Achtereenvolgens wordt gespro-
ken over het spel zonder grenzen,
defunctie van de bank in het be-
talingsverkeer, het internationaal
betalingsverkeer, cultuurschok-
ken, internationale marketing en
exportmanagement.

Zowel studenten als mensen uit
het bedrijfsleven zijn welkom op
de themadag. De kostprijs voor
studenten bedraagt ’ 3,50 inclu-
sief borrel, koffie en een infor-
matiepakket.

De databank is niet uitsluitend op
het midden- en kleinbedrijf gericht,
al leert de ervaring dat de helft van
de Aiesec-klantenkring een baan bij
een kleinere onderneming niet af-
wijst. Waar het vooral aan schort is
een helder inzicht voor de onderne-
mer in het midden- en kleinbedrijf
in het arbeidsaanbodvan academi-
ci.

De aanbodzijde in het systeem
wordt gevormd door laatstejaars

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, postbus 3100.
6401 dp Heerlen; of bel 045-
-739263.

studenten die een uitgebreid curri-
culum vitae inleveren. De student
geeft aan naar welke bedrijfssector,
bedrijfsgrootte en functie zijn voor-
keur uitgaat. Deze gegevens komen
in het Aieselect-bestand, waar be-
drijven en de overheid gebruik van
kunnen maken om een academicus
in spe te vinden die aan hun wensen
voldoet. Aiesec garandeert hierbij
de privacy van de student. Vier
maal per jaarvindt een selectieron-
de plaats. Na elke ronde krijgt de
student bericht over de bedrijven
die geïnteresseerd zijn in een oriën-
terend gesprek.

De deelnemende bedrijven en in-
stellingen moeten hun specifieke se-
lectiecriteria vermelden. Per selec-
tieronde betalen ze 500 gulden. Dat
is stukken goedkoper dan een per-
soneelsadvertentie. Bovendien krij-
gen ze van Aieselect een voorgese-
lecteerde lijst met geschikte kandi-
daten.

Dat is lekker makkelijk kiezen en
het bedrijf blijft verschoond van de
stapels post die soms binnenkomen
na een personeelsadvertentie.

Aan het eind van de maand is het
best wel handig als je je centjes

krijgt van een echte baas, en du^
niet aangewezen bent op de uitke.^ring van de firma Jan de Koning'

BV.

Maar met het weer van de afgelo-
pen week, is vast werk ook niet al-
les. Sterker, als buiten de mussen

van het dak vallen, en jijmoet, juist
vanwege die paar centen méér, ojj
kantoor blijven, dan heb je 't dus

niet gemaakt in het leven.

Hoe tragisch dat een mens daar pa>
in week 21 van 1989 achter komt.

Het is, zoals Toon Hermans al zei.
het verschil tussen de zwaar gestres-
ste miljonair die vanuit zijn kasteel-

raam de tuinman fluitend de heg
zag snoeien en dacht: was ik maar

tuinman. En de vermoeide tuin-
man, het zweet van zijn voorhoofd
vegend, keek omhoog naar datzelf-
de raam en mompelde: was ik maar

miljonair.

Bij Van der Valk, aan de overkant,
zie ik van verre dat het terras vol zkr*^*'

Dacht ik 't niet. Obers die flessc» —gekoelde witte wijn, schalen met
pils en nieuwe haring aandragen,
toe maar vrinden, geneer je niet,

tast toe, het kan immers niet kapot
zolang er in Limburg nog een paar
werkezels rondlopen die voor jullie

de haver verdienen.

Op de krant loopt een collega drif-
tig rond. „Want ik moet zondag

naar Athene, voor het EK boksen."

Goeie reis, zeg je fatsoenshalve.
Maar je denkt iets anders.

„En ik ben naar Portugal," meldf
een ander. „Gegarandeerd dat et

een verdómd leuk verhaal in die A4-
garve zit, toeristisch gezien." Ja

hoor jongen, en zo niet, dan kraait
er toch geen haan naar.

Bij de post zit een ansichtkaart van
een Heerlense kennis, met zonnige

groeten uit Kuca Hektorovic. Dat
ligt, aan de postzegel te zien, in Joe-

goslavië. „Hier komt de gejaagde
mens tot rust, wat af en toe heel

goed doet," staat op de kaart.

Krijg je nog een trap na óók.

Gisteren is een andere collega afge-
reisd, naar Engeland. „Je weet wel,
voor de WMC-bijlage." Natuurlijk,
en wie veel reist, kan veel verhalen.

Maar wéér over mijn rug.

Is W. nog niet terug uit Portugal?
En hoe lang blijft J. eigenlijk in

Salzburg? Doen er deze keer ver-
domme geen Limburgse korpsen

mee aan dat WMC? Moet dat alle-
maal zo ver weg?

Naarmate de week vordert word je
link. Want je hebt wel vast werk, en
een stropdas om, en nooit smerige
handen behalve als de vulpen lekt,

en 'ora et labora' en 'ledigheid is
des duivels oorkussen' zeiden mijji
ouders toen ik al op mijn zesde mis-

dienaar moest worden, maar dat
breekt je nu toch knap op. Je loeÉ

opeens op lege buro's en stoelen, _
(alsof meneer dr zélf altijd is),

maar deze week is-ie er dan toch
maar mooi.

Als ik het nóg kwaaier krijg, infor-
meer ik bij een collega die alles van
sociale wetjes afweet hoe hoog de

uitkering is voor iemand die buiten
zijn schuldom na 19 dienstjaren op

straat komt te staan. (Dat valt in-
derdaad tegen, en zeker na het eer-
ste half jaar, maar dan heb je 't toch
al vlug over week 44, en november
is met dit tropenweer verdomd ver

weg).

De telefoon rinkelt uiteraard de
ganse dag door, en de memo's vlie-
gen jeom de oren, met allemaal las-
tige vragen van mensen die óók al
vast werk hebben, en een Tweede
Kamerlid belt poepvriendelijk op

voor een afspraak, natuurlijk kerel,
als de verkiezingen in aantocht zijn
weet jijons wel weer te vinden hè,
en een uur geleden sloeg de compu-
ter op tilt, maar geef dat ding eens
ongelijk met dit weer, en nu zijn de

paperclips ook nog op en de Hol-
landse Nieuwe op de markt in Heer-

len smaakt naar Deense haring.

Maar het is wat koeler, vandaag.
Soms heeft een mens toch een

beetje geluk.

jos van wersch

tjoesec (voluit Association interna-, een a'e étudiants en sciences
°nomjqUes) heeft leden op 566

rjj'^rsiteiten in 67 landen. In Ne-. land zijn de opleidingen econo-
\a, en daaraan verwante studies in
rj^l richt, Amsterdam, Rotter-
hu , Niienr°de, Groningen, Til-
k: r^en Wageningen aangesloten

"I Aiesec.

makkelijken. Daarmee begeeft de
organisatie zich op het terrein van
de arbeidsbemiddeling. De vergun-
ning daarvoor kreeg Aiesec zonder
problemen in verband met het non-
profit-karakter.

Computer
De vacaturebank van Aiesec be-
staat voornamelijk uit een compu-
terprogramma dat vraag en aanbod
aan elkaar koppelt. In het bestand
van de 'Aieselect'-databank heeft
Aiesec duizenden studenten en
honderden bedrijven opgenomen.
De bedrijven betalen daarvoor

’ 500,- 'inschrijfgeld', studenten
zijn gratis in het bestand opgeno-
men.

heeft nog maar 4 procent van de
werkenden in deze bedrijven een
academische titel of een hogere be-
roepsopleiding. Jan Kamminga, de
voorzitter van het Koninklijk Ne-
derlands Ondernemers Verbond zei
bij de introductievan de databank
te verwachten dat er in 1992 drie of
vierkeer zoveel hoger opgeleiden in
het midden- en kleinbedrijf werken.
Hij vond dat de universiteiten kan-
sen laten liggen door schouderop-
halend op de kleinere bedrijven
neer te kijken.

t e oe''ng van het Aieselect-sys-
00lf1 's niet alleen om stages maar
y * sollicitaties van studenten bij

e|nere ondernemingen te verge-

De behoefte aan hoger en ge-
schoold kader in kleine en middel-
grote bedrijven zal de komende ja-
ren sterk oplopen. Op dit moment

Behoefte

vrijuit
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'De thuisbevalling, daar
kan geen
instituut

tegen op' Vast werk

Per maand worden in
Oostelijk Zuid-Lim-
burg zon driehonderd

Aderen geboren. ledere
°uw is anders, dus ook elke
"ooorte vindt op een ander

'anier en in een andere om-
*v'ng plaats. In de kliniek,
[ ziekenhuis of thuis;
Pt op je rug, op handen enn'eën of zittend op de baar-
°el. Mogelijkheden te over
1,1 als aanstaande moeder zo
fettig mogelijk te bevallen.
,° ch blijken veel vrouwen in
,u'd-Limburg onwetendrer bevallingsmogelijkhe-
eri en huiverig voor thuisbe-
all'ngen. Maar liefst tachtig
Toeent van de vrouwen be-
alt in een ziekenhuis, waar-an slechts 35 procent op me-
-ISche indicatie. De overigeNtig procent bevalt po-
'k,'nisch of thuis. Limburg
PW daardoor de meeste me-
'sch begeleide bevallingenan Nederland.

Internationaal
zaken doen: spel
zonder grenzen

" Deze foto
maakte Saskia
van Rees voor
het boek 'Ba-ren. Links
ziet men Beat-
rijs Smulders.
De Stichting
Lichaamstaal
in Leveroy *stelt videoban-
den over thuis-
bevallen ter
beschikking.
Telefoon
04951-41575.

teren een indicatielijst die tot stand
is gekomen op initiatief van een
werkgroep bestaande uit huisart-
sen, gynaecologen en verloskundi-
gen. Deze lijst geeft aan wanneer en
bij welke complicatie vrouwen wor-
den doorverwezen naar de gynaeco-
loog. Heel langzaam zien we de
thuisbevalling toenemen."

Betekent de verhuizing van de
vroedvrouwenschool naar het zie-
kenhuis in Kerkrade een stap terug
naar het medische klimaat?

„Nee, we sluiten ons aan bij de
Stichting ZVB, maar met een eigen
bestuur. We krijgen een eigen ver-
loskundig centrum dat onafhanke-
lijk maar ook in nauwe samenwer-
king met het ziekenhuis opereert.
Het ziekenhuis in Kerkrade bedrijft
dan geen verloskunde meer."

ander-zijds
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A kantoorsystemen
niinn/nnifiP Projectinrichting
u U U Ufff//jy// en automatisering

■■■"■■ ■ " Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal

NEDERLAND B.V.
Burotronic Nederland B.V. te Voerendaal zoekt een dynamische en
ambitieuze

commercieel medewerker m/v
Algemene informatie:
Burotronic Nederland B.V. is een dynamische verkooporganisatie in de
kantoorinrichtingsbranche en bestaat in Nederland ruim 10 jaar.
Zij adviseert op het gebied van de toonaangevende kantoormachines
en kantoorautomatiseringssystemen en zorgt daarbij voor eigen
opleiding. Daarnaast is zij gespecialiseerd in het compleet inrichten
van grote en kleine kantoren. Burotronic is dealer van onder meer de
volgende merken: IBM, CANON

Van de geschikte man of Deze man of vrouw bieden
vrouw vragen wij: wij:- Goede contactuele en - Salaris naar kennis en ervaring

commerciële eigenschappen - Prettige werksfeer in een- Persoonlijke verkoopervaring in hardwerkend team
de buitendienst is een noodzaak - Ruime zelfstandigheid binnen

" Deze ervaring behoeft echter het kader van de mogelijkheden
niet binnen onze branche in de onderneming
verkregen te zijn - Optimale inwerkmogelijkheden- Uw opleidingsniveau
HAVO-MEAO- Uw leeftijd valt binnen de
leeftijdsgroep 22-30 jaar

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u uw
sollicitatie, voorzien van een recente foto en volledige informatie over
persoon, opleiding en ervaring, sturen naar Burotronic Nederland 8.V.,
Heerlerweg 9, 6367 AA Voerendaal.

193202
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Dicom B.V, behorend tot de produktiedivisie van het Vebego-
concern, produceert en verkoopt een pakket van vloeibare reinigings-
en onderhoudsmiddelen, lichaamsverzorgingsproduktenen
cosmetica.
De produkten worden zowel op de consumenten-alsop de
grootverbruikersmarkt afgezet in binnen- en buitenland.

Voor onze produktieafdeling zoeken wij een

Il VOORWERK(ST)ER
Haar/zijn taak omvat onder meer:
" Het leiding geven aan en begeleiden van de produktie-

medewerk(st)ers.

" Het zorgdragen voor een ongestoord produktieverloop.
" De controle op de verpakkingstechnischeaspecten van de

produktie en de af te leveren produkten.

Kandidaten dienen aan de volgende eisen te voldoen:

" Ervaring in leiding geven aan dames.

" Bereidheid in 2-ploegendienstte werken.
" Opleiding middelbaar niveau.

Voor dezefuncties bieden wij, afhankelijk van opleiding en ervaring
een salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de voor
ons bedrijf geldendeC.A.O.

Schriftelijke sollicitaties kunt u voor 10 juni a.s. richten aan Dicom
B.V, Postbus 67, 6430 AB Hoensbroek,
tav. de heer Th. Appeldoorn die u ook telefonisch nadere inlich-
tingen kan verstrekken.

dicom
De Koumen 12

Postbus 67,6430 AB Hoensbroek
Tel. 045 - 238484

mm bruynzeel i^HHM^HHir^a^iH*--^*--^n^
Bruy nzeel monta magazijn systemen is een internationaal
opererende handels- en produktieonderneming, gevestigd in
Parmingen.
Het bedrijf is marktleider op het gebied van mobiele opslagsystemen
voor archievenen magazijnen. Bruynzeel-Monta heeft metzijn totale
produktenpakket een vooraanstaande plaats op de Westeuropese
markt veroverd. Bovendien is er toenemende export naar landen
buitenEuropa.
Inverband metvoortgaande groeivan de activiteitenontstaat een
vacature voor een

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER
'f-pf. Functie-inhoud:

|i " __. - - behandelen van offerte-aanvragen
I öa 4" X (inclusief hetuitwerkenvan alternatieveI voorstellen voor een optimale ruimte-

,Mm mJL^m ~ opstellen van projectspecificaties
~ ma,<envan projectcalculaties

H
Functie-eisen:

- bekendheid met computergebruik- gevoel voor commercie

Geboden:

- interessante functie in een gezond bedrijf- goedewerksfeer binnen een enthousiast
en gemotiveerd team

~WNmWËii'W&mmmtm\Wmm%m ~ De'on'n9 'n overeenstemming met het
belangvan defunctie

["-"» '/mm&z Sollicitaties terichten aan:

Bruynzeel monta magazijn systemen bv
afd. Personeelszaken
Postbus 7118
5980AC Parmingen

Bruynzeel monta magazijn systemen
Parmingen 04760-88877

■.'"**'*"'.'■'*■'■ //;mmm\ i^^L mm&*

DE LIMBURGSEa^ «TPERSONEELS#GIDS

MACHINEBEDIENDES
IN PLOEGENDIENST M/V

Mora b.v. te Maastricht is een jong en dynamisch (gedeeltelijke) M.8.0.-opleiding in de algemene en
bedrijf met meer dan 375 medewerkers (m/v) en een technische en/of consumptieve technieK (LTS/MTS)jaaromzetvan ruim 90 mijjoen gulden. Een van de of agrarische/biologischerichting (LAS/MAS).
topfabrikanten van diepvriessnacks in Nederland. — Een vakopleiding als bedieningsman of operatorHet totale assortimentbestaat uit 60 verschillende geeft goede instroommogelijkheden.produkten. Voortdurend worden nieuwe produkten — Kandidaten met een of meerdere jaren ervaring inontwikkeld ter versterking van de tot nu toe produktiebednjven (bij voorkeur levensmiddelen)verworven marktpositie in binnen- en buitenland. slagerij of bakkerij of aanverwante activiteitenOm een konstante kwaliteit te kunnen waarborgen genieten de voorkeur.
investeert Mora niet alleen in produkten en markten, —Leeftijd tot 40 jaar.
maar ook en vooral in goed personeel.
Voor de diverse afdelingen zoeken wij nieuwe Wat bieden wij?
medewerkers (m/v) met belangstelling voor de Werken in een moderne organisatie metproduktie van diepvriessnacks. Er zijn vakatures in de ontwikkelingsmogelijkheden en eigen
voorbereidingsafdelingen (keuken) en de vorm- en verantwoordelijkheden. Salariëring enverpakkingsafdelingen. arbeidsvoorwaarden volgens de C.A.O. voor de
Het betreft funkties als machinebediendes waarvoor Snackindustrie. Goede pensioen- en
interne opleidingenworden verzorgd. studiekostenregeling.
De werkzaamheden omvatten: Sollicitaties telefonisch of schriftelijkvoor 8 junia.s. bij- hetvoorbereiden van de produktie-, mevrouw P. Kurvers-Menning van de afdeling- het aanvoeren en bewerken van grondstoffen; Personeelszaken Unit Hal I.- het opstarten en instellen van diverse produktie- Telefoonnummer: 043 -686262 toestel 228.installaties en apparatuur; u ontvangt dan zo spoedig mogelijk een sollicitatie-- het toezicht houden op en bijsturen van produktie- formulier,

processen en- het verhelpen van storingen.

Daarnaast neemt het reinigen en het onderhoud van i^*vv^^de diverse installaties een belangrijke plaats in. I ' ' 1 ''mVmmt,mm\''ymPm±mWm-'*l'mm\'Personen met belangstelling voor de produktie van ïjTI IElUiWrfmf9Wlevensmiddelen en gevoel voor hygiëne en kwaliteit L l-f*^ A Bj^#7|Ml «ïE[
worden intern opgeleid voor de diverse functies. H^L m^kmm
Wat zoeken wij? Mora 8.V.. Fregatweg 53.6222 NZ Maastricht.- Medewerkers (m/v) met een L8.0.-diploma of Tel.: 043 - 686262. Telex: 56533. Fax: 043 - 635434.

■ftÉl Derksen Bouw B.V.
I kantoor en werkplaats

s^^^^É Tunnelweg 108
g lJ industrieterrein Dentgenbach, Kerkrade

Derksen Bouw B. V. Kerkrade, lid van de Haegens Groep Horst, is een middelgroot bouwbedrijf in
Kerkrade,
voert projecten uit in Midden- en Zuid-Limburg op het gebied van utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie
en groot onderhoud.
Tevens is er een onderhoudsdienstwelke 24 uur per dag bereikbaar is.

Wegens uitbreiding van haar werkzaamheden zijn er plaatsingsmogelijkheden voor
1) UITVOERDERS M/V

Vereisten welke worden gesteld aan de juiste persoon:
★ opleiding minimaal M.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig;
★ ervaring op het gebied van groot onderhoud en renovatie;
★ leeftijd 30 tot 40 jaar.

2) BOUWKUNDIG MEDEWERKER OP DE AFD. ONDERHOUD M/V
Vereisten welke worden gesteld aan de juistepersoon:
★ opleiding minimaal M.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig;
★ ervaring op het gebied van onderhoud en regiewerken alsmede bekendheid met de

administratieve gegevensverwerking op deze afdeling;
★ leeftijd 30 tot 40 jaar.

3) WERKVOORBEREIDER-INKOPER M/V
Vereisten welke worden gesteld aan de juiste persoon:
★ opleiding minimaal M.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig;
★ ervaring op het gebied van werkvoorbereiding-inkoop;
★ leeftijd 30 tot 40 jaar.

4) BOUWKUNDIG CALCULATOR M/V
Vereisten welke worden gesteld aan de juiste persoon:
★ opleiding minimaal M.T.S. bouwkunde of gelijkwaardig;
★ bekendheid met geautomatiseerde calculatie;
★ enkele jaren ervaring in calculatiewerk;
★ leeftijd 25 tot 40 jaar.

Graag zien wij uw schriftelijke sollicitatie binnen 2 weken tegemoet op onderstaand adres.
Derksen Bouw 8.V., postbus 1036, 6460 BA Kerkrade.

KONINKLIJKE BRAND
BIERBROUWERIJ BV

De Koninklijke Brand Bierbrouwerij neemt een interessante,
op kwaliteit gebaseerde, positie in op de Nederlandse bier-
markt.
Ter versterking van de afdeling Verkoop Binnendienst wordt
thans contact gezocht met belangstellenden voor de functie
van

ALLROUND
SECRETARESSE M/V
Hij/zij gaat deel uitmaken van het bestaande team van de
VerkoopBinnendiensten zalworden belast met het verzorgen
van de correspondentie en het geven van administratieve L~
ondersteuningaan de commerciële staf.
Tot haar taak zal tevens behoren het vervangen van de
directie-secretaresse bij haar afwezigheid.

Functie-eisen: 1
" Secretariële opleiding op minimaal middelbaarniveau «1.

(M.E.A.0., Bell College e.d.);
e Beheersing van de Engelse, Duitse en Franse taal;
e Het vermogen om met een grote mate van zelfstandig-

heid te kunnen werken;
" Goede redactionele vaardigheden;
" Enige jaren bedrijfservaring in een gelijkwaardigefunctie;
e Leeftijd tot ca. 35 jaar.

Ervaring met software-programma's w.o. Word Perfect en
Lotus 1-2-3 is een pre.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie met
cv. te richten aan:
Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V.
t.a.v. mevr. I. Creusen, Hoofd PersoneelszakenPostbus 1, 6320 AA Wijlre.

Bij haar en bij de afdelingschef de heer M. Wouters, kan
men desgewenst vooraf nadere informatie verkrijgen, (tel.
04450-8282).

" 1'

Ismtxd
.——

stichting welzijnszorg voor"^KL^ geestelijk gehandicapten in
hiMJt—mmmmm oostelijk zuid-limburg

De stichting beheert o.a. 8 gezinsvervangende tehuizen voor
volwassen geestelijk gehandicapten. Voor enkelevan haarG.V.T.'s
wenst de stichting in contact te komen met kandidaten voor de
functie van:

NIET-GEDIPLOMEERDGROEPDLEID(ST)ER
in volledig dienstverband
In een G.V.T. wordt woonopvang geboden aan volwassen geestelijk
gehandicapten, waarvan de meesten overdageen dagverblijfof de
sociale werkplaats bezoeken. Een gedeelte van de begeleiding vindt
derhalve plaats in de avond- en vroege ochtenduren. Kandidaten
dienen dan ook bereid te zijn te werken in onregelmatige diensten.
Op grond van deCAO Dagverblijven en Tehuizen, dievoor deze
functies van toepassing is, dienenkandidaten in het bezit te zijn van
minimaal MAVO-3, LBO-T of een diploma LBO met tenminste drie
vakken op C-niveau.
In verband met de samenstellingvan de huidige teams geldt
bovendien dat de voorkeur uitgaat naar mannelijke kandidaten van
tenminste 21 jaaren ouder.

Het salaris voor dezefunctie bedraagt, afhankelijk van leeftijd en
ervaring, minimaal ’ 2.110,97 en maximaal’ 2.947,34 per maand.

Verdere inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen
bij dhr. Thuis, tel. 045-714944. S

Schriftelijke sollicitaties dienenuiterlijk 6 juni in het bezit te zijn van
de sollicitatiecommissie, p/a Ruys de Beerenbroucklaan 9, 6417 CC
Heerlen.
U wordt verzocht er rekening mee te houden dat de eerste
gesprekken gepland zijn op 8 junias.

——, '

vissers

Asfaltwerkers

j^^^^^lif^T& en mensen die dat willen
"7^_JLrC_ïtó worden door een goede

_jT SB®' opleiding bij ons bedrijf.

3 teti IkJ SST" Uit Midden-en Zuid-Limburg.
% Idlkx Aanmelden bij dhr. A. Vissers

Nijverheidsweg 2

.^, Pj^T^^^^^ *' M Tel- 04490-33636

A "^Slv&'r^^a"CrTP:^:=Cl na 18'°° UUr 043"642773

8 WWb visser!
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DE LIMBURGSE **WrPERSONEELSGIDS
De idm bank is een van de grootste flnancie-

ringsmaatschappijen in Nederland met een groot aantal kantoren
over het hele land verspreid. Ter versterking van ons buitendienst-
kader zoeken wij voor ons kantoor in Heerlen een

jonge man of vrouw met
commerciële instelling

U wilt de kans benutten om opgeleid te worden tot inspekteur
buitendienst of u beschikt reeds over ervaring in dit werkgebied.
De taak van de inspekteurs bestaat hieruit, dat zij kontakten
onderhouden met de bestaande tussenpersonen, alsmede voor de
uitbouw van het relatiebestand zorgdragen.
Voor deze zelfstandige funktie achten wij een diploma MEAO-
CE ofHAVO (handelspakket) noodzakelijk. Het eventueel gemis ,
aan een dergelijk diploma kan worden "goedgemaakt" door een

ruime buitendienstervaring. Goede kontaktuele eigenschappen,
alsmede het bezit van het rijbewijs B zijn eveneens vereist. Leeftijd
tot 30 jaar.
Wijbieden u naast een behoorlijk salaris aantrekkelijke secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan idm bank NV,
t.a.v. de heer J.B.G. van Gelderen, i —?

Tempsplein 29, 6411 ET Heerlen. /

E2L I /r<A\s^\Sßp* Voor e,lt Mee heeft idm de mensen. | / UMI1/ Vban^/
V^. Hoofdkantoor: Coennebouw, Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam.

- psycho-medisch streekcentrum 'vijverdal' maastricht I
Het Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal" is een psychiatrisch

ziekenhuis waarin ca. 500 medewerkers zorg verstrekken aan
ca. 400 klinische en ca. 600 poliklinische patiënten.

Het Cluster Verzorging en Psychogeriatrie heeft een brede functie in de ouderenzorg.
Deze wordt uitgevoerd in diverse geriatrische afdelingen met in totaal 145 patiënten.

De voornaamste taken van het Cluster zijn:- opname en observatie van bejaarden met psychische problemen;- behandeling van gedragsstoornissen;- het bieden van permanente woongelegenheid;
0 - het begeleiden, verzorgen en verplegen van psychogeriatrische patiënten.

In het verplegend/verzorgend team zijn vacatures ontstaan voor
ZIEKENVERZORGENDEN m/v

in diverse part-time dienstverbanden

De taken voor een zieken- - meewerken aan het Salariëring:
verzorgende zijn: schepppen van een Is afhankelijk van ervaring- dagelijkse verpleging/ver- optimaal leefklimaat. en bedraagt op basis van

zorging van de bewoners; een volledige werkweek in- de begeleiding van Functie-eisen: functiegroep 35 minimaal
bewoners bij Algemeen - diploma Ziekenverzorgen- f 2.201,- en maximaal
Dagelijkse Levens- de of MDGO-VP; f 3.122,- bruto per maand,
verrichtingen en andere - belangstelling voor de Deze indeling is conform de
bezigheden; geriatrische patiënt. CAO Ziekenhuiswezen.

kinlichtingen worden verstrekt door de heren D. Schatteman,
clusterleider, en A. Peeters, coördinator, telefoon 043-633444

toestel 2092, respectievelijk 2001.
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van

het vacaturenummer 8922 binnen 14 dagen te richten aan
het Hoofd Personeelszaken en Organisatie van het

Psycho-medisch Streekcentrum "Vijverdal",
Postbus 88, 6200 AB Maastricht.

Randstad
heeft volop Jlx\
werk Jb&l /1
kantoor

i Secretaresse m/v
Voor verschillende bedrijven in Heerlen en omgeving. U heeft
een secretaresse-opleiding gevolgden enige ervaring. U bent
full-time beschikbaar. Ook schoolverlaters kunnen reageren.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40.

Medewerkers
tekstverwerking m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft ervaring met
WordPerfect en u bent 32 uur per week beschikbaar.
Informatie bij Claudia Peeters, tel. 045-74 00 40.

industrie
Schoonmakers m/v
Voor een aantal bedrijven in Heerlen en omgeving. Het
betreft part-time banen zowel in de ochtend- als in de
avonduren. Betaling geschiedt volgens de Schoonmaak-CAO.
Ervaring is een pre, maar geen vereiste.
Informatie bij Frand van Bladel of Eveline Lemmens,
tel. 045-71 31 00.

techniek
Vaklieden m/v
Voor verschillende bedrijven in Heerlen en directe omgeving
hebben wij per direct werk voor loodgieters, CV-monteurs,
constructie-spuiters en timmerlieden.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15.

Plaatknipper m/v
Voor een bedrijf in Landgraaf. U moet zelfstandig te werk
kunnen gaan en bereid zijn om eventueel in 2-ploegendienst
te werken.
Informatie bij Marlie Diederen, tel. 045-71 85 15.

Onderhoudsmonteur m/v
Voor een bedrijf in Heerlen. U heeft uw LTS/MTS-diploma
behaald en bij voorkeur al eerder als onderhoudsmonteur
gewerkt. De opdracht gaat ca. 2 maanden duren.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.

gezondheidszorg
Doktersassistent m/v
U kunt m.i.v. 26 junit/m 21 juli a.s. als assistent voor de
ochtenduren aan de slag. De werkzaamheden betreffen o.a.
het maken van afspraken voor het spreekuur en
voorbereidingen treffen voor laboratoriumwerk.
Informatie bij Franci van Bladel of Eveline Lemmens,
tel. 045-71 31 00.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Heerlen, Akerstraat 26.

V randstad uitzendbureau

KIPPERCHAUFFEURS
gevraagd met ervaring

GEBR. KURVERS B.V.
BENZENRADE 51, 6419 PH HEERLEN

045-413201 (16.00-18.00 uur)

De dienst stadsontwikkeling van de gemeente
Heerlen bestaat uit zeven afdelingen, te weten:
dienstsecretariaat; bedrijfseconomische zaken;
bouwtoezicht, volkshuisvesting en landmeten;
milieuzorg; ruimtelijke ordening, onroerend goed
en bouwzaken.
De dienst telt 140 formatieplaatsen.
Bij het bureau technische milieuzaken van de af-
delingmilieuzorg(15 formatieplaatsen) is, wegens
uitbreiding van de werkzaamheden, vacant de
functie van:

TECHNISCH MEDEWERKER BUREAU
MILIEUZAKEN M/V

I Functie-informatie:„ I - het uitvoeren van historische bodemonderzoeken
en het opstellen van criteria waaraan onderzoek
moet voldoen;- het beoordelen en rapporteren, inzake door ex-
terne bureaus ingediende offertes ten behoeve
van bodemonderzoeken en met betrekking tot
uitgevoerde bodemonderzoeken;

I - het onderhouden van contacten met opdracht-
gevers, bodemonderzoeksbureaus. Provincie,
Inspectie Volksgezondheidetc;- het adviseren aan het gemeentebestuur inzake
het te voeren milieubeleid betreffende bodem en
bodemverontreiniging;

- het mede ontwikkelen van het vakgebied;- het meewerken aan overige taken die tot het
takenveld van de afdeling milieuzorg behoren
waaronder onder meer handhaving Wet
chemische afvalstoffen en de toepassing van de
Hinderwet;- het adviseren inzake ontgrondingen.

Functie-eisen:- een functiegerichte opleiding op H.8.0.-niveau
b.v. H.B.C.S. (Hogere Bosbouw en Cultuurtech-
nische School), H.A.S. (Hogere Agrarische
School), of H.T.S. met specialisatie op het onder-
havige vakgebied;

- kennis van bodemkunde en geohydrologie;- kennis van en affiniteit met milieuhygiënische
aspecten van bodemsaneringen strekttot aanbe-
veling;- ervaring in soortgelijke functie of vergelijkbare
werkzaamheden strekt tot aanbeveling;- bereidheid tot het volgen van vakgerichte oplei-
dingen en cursussen.

Een medisch en een op defunctie gericht psycho-
logisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

De salariëring van de functie zal afhankelijk van
opleiding en ervaring maximaal plaatsvinden in
schaal 9, maximum salaris ’ 4.757,-- bruto per
maand.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij de heer J. Smits, hoofd afdeling milieuzorg,
telefoon 045-764260.

Het beleidvan de gemeenteHeerlen is erop gericht
het relatieve aantal vrouwen in haar functies te
verruimen. Vrouwelijke kandidaten worden der-
halve nadrukkelijk opgeroepen te solliciteren.

Sollicitaties binnen 10 dagen onder vermelding
van nummer 286, met vermelding zowel op brief
als enveloppe, te zenden aan de directeur dienst
personeel en organisatie, Postbus 1,
6400 AA Heerlen.

MH) -^m^k^ A ! De automatisering bij deZOL-bedrijven isin volle gang.Wij
i^f^» ! werken meteen IBM-36en gebruiken alscomputertaal RPG-11.II ' Ter uitbreiding en versterking van het automatiseringsteam

_M J^k-mmW i^b^a ' zijn wij op zoek naar een

bedrijven heerlen iERVAREN
De ZOL-bedrijven vormen metruim 3.000 'OD J^\J^^D A |l/| |\V| ET | CD IV/I /\/medewerkers één van de drie werkeen- | ||^^| fIjJTAI VI IVI C\J 11 IVI / Vheden van het Werkvoorzieningschap i
OostelijkZuid-Limburg. i| De voornaamste werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig
De ZOL-bedrijvenzijn een moderneop , uitvoeren van programmerings- en analysewerkzaamhedenin
n°em?ng lees<9eschoe,deonder- \ teamverband. In uwfunktie hebtu veel kontakt metandere
| funktionarissen bij deZOL-organisatie. U moet in staatzijn

Bij de bedrijfsvoering wordenop sociaal \ ondertijdsdruk tekunnen werken.
en financieel-economisch verantwoorde i
wijze eigentijdsebedrijfsmatige tech- j Uw profiel:
nieken en methoden toegepast. , . u heefteen opleiding| op minimaal HAVO-niveau,aangevuld
De hoofdaktiviteiten van deZOL- "*cc.n automatiseringsopleiding éngedegen kennis van
bedrijven omvatten een grote diversiteit RPG-11,
dieais volgtonderscheiden kan worden: i - u heeft ten minste 1 a 2 jaarervaring alsprogrammeur met
" hetleveren van industriëleprodukten, j gestruktureerd programmeren'
" tlchnSwelz^e^n101^- ! " kennisvan moderneprogrammeringstechnieken en hulp-

" hetkweken van planten, middelen strekttotaanbevelmg;
" hetexploiterenvan een tuincentrum, ] - daarnaastdientute beschikken overgoede schriftelijke en
" hetuitvoeren van schoonmaak-en mondelingeuitdrukkingsvaardigheid;. wttStt«. ! - u bent in staat om naaraankomende programmeurs een

stratievediensten,en voortrekkersrol te vervullen.
ar\deereaorg%nisatiesP. erSOnee \ en psychologisch en medischonderzoek maakt deel uit van
i deselektieprocedure.
| De bij deoverheidgebruikelijkerechtspositieregelingen zijn
i vantoepassing.
j Aan dezefunktie is, afhankelijk van opleiding, ervaring en wijze
i vanfunktievervulling een salarisvan maximaal f3.641,- bruto
| per maandverbonden.
i Sollicitaties - ondervermelding van vakaturenummer! DAC/892 in de linkerbovenhoek van deenveloppe-binnen
j 14 dagenterichten aan het Hoofd van de DienstPersoneel en
j Organisatie van deZOL-bedrijven, Postbus 330te 6400 AH
i Heerlen.

_^——____"-—^———-^——^—l

/\ WESTROIVI

Westrom - ca. 1050 Bij de atdeling sociale en bestuurlijke zaken is vacant delunctie van
werknemers - is een bedrijf

tëSZiïmiïiïT SECTORPERSONEELSCHEF M/V
gewestMidden-Limburg. voor 38 uur per week.
Westrom komt op de markt
met o.a. de volgende Algemene informatie
produkten c.g. diensten: De afdeling telt 16 medewerkers en is belast met de zorg voor het sociale en... , . personele beleid bij Westrom en met het secretariaat van destrijktatets bestuurscommissie.- metaalconstructies 0p de afde|jng werken 4 sectorpersoneelschefs.- eiken meubelen
- elektromontage Functie-inhoud- assemblage "- handelsdrukwerk De aan te s,ellen sectorpersoneelschef krijgt onder meer tot taak:

verzorging administratie ~ 'let ui,voerin9 geven aan en het mede bewaken van het sociale en
- aanleg/onderhoudaroen personele beleid bij één of meerdere bedrijfsonderdelen van Westrom;

- bestratinqen/beschoeiina ~ de ondersteuning van het sectormanagement bij personele en
- woningbouw organisatorische vraagstukken;

sportaccommodaties ~ net verr'chten van diverse werkzaamheden in de beleidsvoorbereidende. de
- externe plaatsingen in coördinerende en de uitvoerende sfeer.

flllsr/fne' Functie-eisentechnische en
huishoudelijke functies bij - een voltooide HBO-opleiding personeelswerk;
instellingen/bedrijven - minimaal 5 jaar ervaring in deze sector;- schoonmaakwerkzaamheden - een grote mate van zelfstandigheid;- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

- leeftijd tot 35 jaar.

Nadere informatie
Het salaris voor dezefunctie bedraagt maximaal ’ 5290,-bruto per maand
(niveau 10).
De rechtspositieregeling voor het ambtelijk personeel bij het gewest
Midden-Limburg is van toepassing.
Desgewenst kan nadere informatie verkregen worden bij het hoofd van de
afdeling sociale en bestuurlijke zaken, drs. J.L.Kunnen, telefoon 04750-21731.
Sollicitatieskunnen tot 10 juni 1989 gericht worden aan de algemeen directeur

193359 van Westrom, Kerkeveldlaan 2, 6042 JXRoermond.

Aa gti—
AA GTI IS ALTIJD OP ZOEK :
NAAR DE MEEST BEKWAME MENSEN.

GTI Heerlen is een onderdeel van de nv GTI Holding, een onderneming met ruim
5.600 medewerkers in Nederland en België. GTI houdt zich bezig met technische dienst-
verlening in de ruimste zin van hetwoord. De activiteiten ten dienstevan industrie en
utiliteitsbouw concentreren zich op elektrotechniek, luchtbehandelingen aanverwante
technieken, zoals meet- en regeltechniek, automatisering, werktuigbouw en
instrumentatie. GTI werkt vanuit zestig vestigingen en filialen. Een ver doorgevoerde
decentralisatie is kenmerkend voor de organisatiestructuur.
De hiërarchischelijnen zijn kort. Op alle niveaus wordt het nemen van initiatief en het
dragenvan eigen verantwoordelijkheid aangemoedigd. GTI ontleent zijnkracht aan de
kennis, kunde en inzet van zijn medewerkers.

jongeacademici en hbo-ers
als toekomstig manager
GTI maakt een opmerkelijke groei door. ervaring. Die taak vraagt zowel technisch,
Daarom is er continue behoefte om ons commercieel als organisatorisch inzicht,
kader te versterken. Omdat wij op dit Wanneer ze hebben bewezen over de
niveau uitsluitendwerken metmensen die juiste talenten te beschikken, kunnen zij
in alle facetten op hun taak berekend zijn binnen GTI snel doorgroeien.
- onze opdrachtgevers verwachten van GTI is een modern, levendig, onder-
ons niet anders - willen wij enkele nemend bedrijf. Het zal duidelijk zijn dat
academici, HTS-ers (alle richtingen) en wij alleen mensen zoeken die goed in
HEAO-ers (CE) aantrekken dieover enige onze bedrijfscultuur passen,
jaren bedrijfservaring beschikken. Na een
inwerkperiode zullen zij worden aange- GTI voert een personeelsbeleid, waarbij
steld om leiding te geven aan afdelingen veel aandacht wordt geschonken aan
of groepen medewerkers. Hun taak zal ontwikkeling. Naast goedeprimaire
liggen op een terrein dat overeenkomt arbeidsvoorwaarden kent GTI een aantal
met hun belangstelling, opleidingen aantrekkelijke secundaire voorzieningen,

zoals een winstdelingsregeling.

Belangstellenden wordtverzocht, hun sollicitatie te richten aan de heer H. van Wersch,
GTI Heerlen bv, Postbus 2700, 6401 DE Heerlen, telefoon (045) 724400.

GTI neemt elke reactie op deze advertentie, duszowel dievan vrouwen als dievan
mannen, in behandeling. -^

GTI Heerlen bv, Huskensweg 37,6412 SB Heerten, telefoon (045) 724400. '
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DE LIMBURGSE^^P
PERSONEELS OCiDS

m

Wij zoeken gegadigden voor de functie van, respectievelijk om te worden opgeleid tot:

Assistenten-planner (m/v)
Vereisten:

- leeftijd ca. 25-30 jaar- genoten opleiding: minimaal MEAO-vervoer- talenkennis: Engels, Duits en Frans, in woord en geschrift

(enige ervaring in het expeditievak strekt tot aanbeveling).

Geboden wordt:
een interessante baan vol perspectief, voor haar of hem die gemotiveerd is en
contactvriendelijk, diebeschikt over zakelijk inzicht en creativiteit, die bestand is tegen
stress en die zelfstandig kan opereren, alsook in teamverband.

Bent u geïnteresseerd en denkt u aan het hierboven M
gestelde te voldoen, nodigen wij u uit uw
schriftelijke sollicitatie te richten aan: M

OSTRHETEIIStraeten's Expeditiebedrijf^,^i^^
Postbus 18 i^r6400 AA HEERLEN ■

TT >

rpZ) Stichting Ziekenzorg
t-R-J Westelijke Mijnstreek

Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)
" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)
" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

Ten behoeve van de Verplegingsdienst op de lokatie Sittard zoeken wijJ kontakt met belangstellenden voor de funktie van

pJ sekretaresse
vakaturenr. GM 12.

funktie-informatie: " het verrichten van receptionele werkzaamheden;
" het bijhouden van gegevens m.b.t. het personeelsbestand van de

verplegingsdienst;
" het verrichten van typewerk;
" het notuleren van vergaderingen;
" het verrichten van algemeen sekretariaatswerk t.b.v. de leiding

verplegingsdienst.

funktie-eisen: " H.A.V.0., aangevuld met een sekretaresse-opleiding;
" ervaring met tekstverwerkende apparatuur;

" kennis van data-base 3+ strekt tot aanbeveling;
" kennis hebben van medische terminologie of bereid zijn interne cursus

te volgen;
" beschikken over goede kontaktuele eigenschappen.

arbeidsvoorwaarden: F.W.G.-funktiegroep 35.

inlichtingen: Dhr. P. Willems, hoofd verplegingsdienst, telefoonnummer 04490-18666,
toestel 2300.

yVoorde Verplegingsdiensten van het ziekenhuis lokatie Geleen en Sittard
zoeken wij kontakt met belangstellenden voor de funktie van

verpleegkundige we\m
vakaturenr. JH 20

Het betreft full-time funkties, waarbij verpleegkundigen voor ca. Vi jaar
op diverse afdelingen geplaatst kunnen worden per direkte
ingangsdatum.
Ook zij die zich in de toekomst voor tijdelijk werk als verpleegkundige
beschikbaar willen stellen worden uitgenodigd te reflekteren.

funktie-informatie: " is belast met de verzorging en verpleging van aan de afdeling
toevertrouwde patiënten en verricht in dit kader een aantal
verzorgende, verpleegtechnische, instrumenteel agogische en
administratieve taken;

" begeleidt leerling verpleegkundigen.

funktie-eisen: " diploma verpleegkundige A of HBO-V;

" bereidheid full-time en alle diensten te werken.

arbeidsvoorwaarden: FWG-funktiegroep 40.

inlichtingen: Dienst Personeel en Organisatie, telefoon 04490-46666, toestel 2356.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.

[ De Wolter & Dros Groep, die deel uitmaakt van |
de TBI Holdings 8.V., beweegt zich voorname-
lijk op het gebied van ontwerp en uitvoering
van centrale verwarmings- en luchtbehande-
lingsinstallaties, sanitair, brandbeveiliging,
centrale huisvuilafzuig- en centrale stofzuig-
installaties.
Voor ons Service Centrum te Hoensbroek,
onderdeel van onze sector Service,
Onderhoud en Beheer, vragen wij een

onderhoudsmonteur
CV/LB
Vereisten:

" woonachtig in de regio Hoensbroek;

" bezit van rijbewijs B-E;

" één of meerdere opleidingen van de
Stichting Opleidingen Klimaatbeheersing of
gelijkwaardig kennisniveau;

" ervaring in lastechniek;

" ervaring in montagewerk cv.
Kennis van brandertechniek strekt tot
aanbeveling.

Telefonische inlichtingen verstrekt desgewenst
de heer J.M.W. Schulpen, met wie u ook een
afspraak kunt maken voor een sollicitatie-
gesprek. Telefoon (045) 22 44 83.

£££% Wolter & Dros Groep
WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES

V. AmtterdamMweg 53, 3812 RP Amersfoort. J

Wegens uitbreiding gevraagd
een ervaren

Containerchauffeur
Janssen Containers Heerlen

Terweyerweg 1, tel. 045-215543
193178

3KNP maastricht
KNP is inEuropa een van de grootsteproducenten van papier, karton enkartonnen verpakkingen. i
KNP maastrlcht, een produktiebedrijf van KNP Fine Paper Division, is gespecialiseerdin defabricage varm
hoogwaardig houtvrij gestrekenpapier voor de grafische industrie. De produktie-omvangbeloopt jaarlijks I
ruim 200.000 ton, gerealiseerd door ca. 1100medewerkers. KNP Maastricht is een moderneprocesindustM
die door voortdurendeaanpassing van technologischeontwikkelingen op een geavanceerdpeil wordt W
gehouden.

KNP maastricht zoekt

De functie van teamleider betekent verant- Uw leeftijd is maximaal 35 jaar.
woordelijkheid voor de doelmatigheid van
het produktieproces, dat verzorgd wordt Het aanbod datKNP u doet
dooreen team van ca. 25 geschoolde De functie van teamleider biedt een
medewerkers. voortreffelijk startpuntvoor een loopbaaf

bij een expansieve en gezonde onder-
Voor het volcontinu-produktieproces neming. KNP biedt een uitstekend salari
wordt gebruik gemaakt van moderne dat inclusief toeslagen een maximum va
procestechnische middelen en methoden. ’ 90.000,- bruto per jaarkan belopen.

Tot de goede secundaire arbeidsvoor-
Uwopleiding en ervaring waarden behoren een premievrije pen-
Na uw HTS-opleiding chemie of chemi- sioenregeling en gunstige voorwaarden
schetechniek hebt u ervaring opgedaan voor andere verzekeringen,
in de procestechnische industrie, bij
voorkeur in de papierbranche. Sollicitatie
Ook indien uuw HTS-opleiding recentelijk Uw schriftelijke sollicitatiekunt u, graag birs
afgerond heeft kunt u reageren. nen 14dagen na verschijning van dit blacr

richten aan de heer mr. A.A.J. Rammeloo
Als leider van een team datwerkt in Hoofd Personeel & Organisatie, L
volcontinu-diensten zult u zelf ook werken KNP MaastrichtB.V, Postbus 1009,
in volcontinu-diensten. 6201 BA Maastricht.

— ■*,
:I

Waar is een
eindexamenkandidaat mcci

bezig na hetexamen?
>

$C Af J * \

Dat laatste is beslist de moeite waard. Want schriftelijk Mjon?ffl§ïl. Geef in je brief even aan
DSM heeft continu plaats voor goed opgeleide welke opleiding je hebt gedaan en wat je ideeën
mensen op heel wat plaatsen in de onderneming, zijn over je toekomst

Met name voor HTS'ers (Chemische Stuur die brief aan DSM Limburg bv, onder
Technologie, Energietechniek, Werktuigbouwkunde, vermelding van nummer 47/89 PVB. Afdeling
Technische Natuurkunde, Besturingstechnologie), Personeelsvoorziening en Beheer, La.v. de heer
HLO/MLO'ers, MTS'ers (Procestechniek, Werk- F. Voost, Mauritspark 1, 6163 HM Geleen.
tuigbouwkunde, Energietechniek en Elektronica). Nog even duimen. DSM duimt met je mee.

Maar ookvoor LTS'ers C-niveau, HAVO'ers
en MAVO'ers (wis- en natuurkunde).

Jonge mensen die binnenkort over een van l^O IVI V^f
deze diploma's denken te beschikken, kunnen zich Wehébben een oplossingof wevinden ereen.
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kW Bates Cepro is een moderne Nederlandse verpak- moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:kW kingsindustrie, dieenkelvoudige en meerwandige - opleiding op HAVOA/WO niveau;J-W zakken uit papier en kunststof produceert voor in- - goedeuitdrukkingsvaardigheid in de Engelse,
iiiks W dustnëletoepassingen en grootverbruik in Nederland Duitse en Franse taal;
dustm en deEEG. Deze Maastrichtse onderneming telt ruim - analytischvermogen;
lt V 350medewerkers, neemt in haar bedrijfstak een - nauwgezet met inlevingsgevoel voor de eisen dieF vooraanstaandeplaats in en maakt deeluit van een een flexibele ordergestuurdeorganisatie stelt;internationalegroepvan verpakkingsindustrieën. - commerciëlefeeling, goede contactuele eigen-

schappen en een enthousiaste instelling;
In onzekunststof divisiehebben wij direct plaatsvoor - enige jaren bedrijfservaring,
een. _ _ Voormeer informatie kunt U bellen met de heer■ IV!eCiGWerKer G.J. Laeven, verkoopleider kunststof, 043-216472.

ijjll w^^L/-*"**"*»""* AlsU belangstellingheeft voor dezefunctie stuur danV© I KOO P Uw schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen naar~ Bates Cepro B.V. t.a.v. de heer G. Lambermon,
|"\ï ilri Anrf ïAr% 0+ personeelschef, Fort Willemweg 1,Uil II lül 1111(21 10l m/v 6219 PA Maastricht. J
In een klein team neemt de man ofvrouw diewij zoe- Volledigheidshalve melden we dat een medische kWken de geheleorderafhandeling, offerteverzorging en keuring en mogelijk ook een psychologisch onder- kWcommerciële informatievoorzieningvoor zijn/haarre- zoek tot de selectieprocedure horen. kW

3aa' kening. Veelvuldigkontakt met onze relaties in bin- LW,
r _ nen- en buitenland is een essentieelonderdeelvan kW

het werk. kWalan W
nva Om deze schakelfunktie tussen de verkoop buiten- B-? P"ÉT*C€^ Ar*,tmm1mmr\ WÈmm^l mW1. dienst en de interne organisatie te kunnen vervullen DdlCo \jCUrU Wl kW

jen "^^^^^ W

jlac*^ ■—— —■—■ ——■—■ I
elo< ,

JICHTING lfs-\ HEERLEN E.O.

ia9t per 1-8-'B9 voor de onder haar bestuur staande Frans Postmaschool,
-^'sdalweg 108, Heerlen, een

foepsleerkracht (m/v) voor de bovenbouw
5,1 de kandidaten wordt verwacht dat zij:
bereid zijn te werken met combinatiegroepen;
*ch kunnen vinden in het algemeen bijzondere karakter van de school.
"entingen kunnen ingewonnen worden bij de directeur van de school, tel.
'5-720994/720933.

dienen binnen 14 dagen na het verschijnen van dezevertentie gericht te worden aan

' P.C.O. Heerlen,
Jjtbus 98,
'°0 AB Heerlen. ,93390

=L
Smedi NederlandBV behoort toteen van detoonaan-
gevendeverkoop- en distributie organisaties in de
diepvriesmarkt.De omzetloopt in de tientallenmiljoe-
nen.

Voor ons expansief bedrijf zoeken wij bij voorkeur voor
spoedige indiensttreding

chauffeurs m/v
in het bezit van het groot rijbewijs en het chauffeurs-
diploma.

magazijnmedewerkers m/v
en

©parttime medewerkers m/v
voor magazijnwerkzaamheden.

Bel voor een afspraakonze depotmanagerin Maastricht,
de heer Verhoef.
Tel. 043-633363.

Smedi Nederland
—-u.—- Import en export van diepvriesprodukten

t ■

FILIAALMANAGER v§V
slfK

'fKI

ÏJïlfllïStfK*
f2
sSfl^

PSF-0504

M| yf Webers Industriële Automatisering

* 9 Hardware en Software Engineering, Productie, Studie

'* is een jonge, dynamische Onze groei maakt het noodzakelijk het personeelsbestand op korte termijn
onderneming met 12 medewerkers, die uit te breiden met een
aan kleine, middelgrote en grote /mcl anni:rat jP
ondernemingen installaties levert op HTS/-E GROEPSLEIDER PROCESENGINEERING meet en
het gebied van: regeltechniek)- machinebesturingen __ ■- procesbesturingen Funktie-inhoud: De projektleider is verantwoordelijk voor de detailengineering,- robotbesturingen realisatie en programmering van automatiseringsprojecten.
- vision-systemen _ . ,- kledingdistributiemachines Funktie-eisen: - minimaal 5 jaar ervaring op dit gebied;- material en product handling - 9°ed leiding kunnen geven en zelfstandig kunnen werken;
- data acquisitie en regelsystemen * - bereidheid om deze groep uit te bouwen tot een zelfstandige unit,

- LAN's en andere waarin het beleid door de gezochte functionaris zelf wordt
communicatiemiddelen voorgesteld.

'A doet engineering tot en met turn-key UTQ/MTC UU PMICTDIIPTCIIR
projekten en maakt daarbij gebruik van nIO/m IO-H bUNdIMJb I CUn
de meest moderne Funktie-inhoud: het in eigen beheer en volkomen zelfstandig ontwikkelen,informatica-middelen zoals PLC s, ontwerpen, detailleren c.g. laten detailleren, bouwen c.g. latenPC s procescomputers en in huis bouwen van geautomatiseerde installaties, zoalsontwikkelde hardware en software. kledingdistributiemachines en sorteermachines voor de"'A is consultant van de grootste textielindustrie,
leverancier van gedistribueerde
procescomputersystemen in de wereld. Funktie-eisen: - minimaal 4 jaarervaring als constructeur;
Derhalve zijn procesbesturingen een

_ bereid deze afdeling uit te bouwen;
belangrijk deel van onze aktiviteiten. - 9oed leiding kunnen geven;
is distributeur van Tulip, Omron, ~ bereidheid om met de modernste hulpmiddelen te werken.
Siemens en andere fabr. PC's en ■■«am m n nnnnw%.■■■■»■■■"plcs MTS/HTS PLC-PROGRAMMEUR
heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden w.o. Funktie-inhoud* " zelfstandig ontwerpen en ontwikkelen van PLC-programma's;reiskostenvergoeding, winstdel.ngsregehng runm.e-mnouu _ ze|fstandj ,es,en aan de insta||atjesen studiekostenvergoeding.
Voor eventuele informatie kunt u Funktie-eisen: - minimaal 2 jaarervaring als PLC-programmeur;
telefonisch kontakt opnemen met de " 904**8 kontaktuele eigenschappen,
bedrijfsleider, de heer F.P.M. Bekkers, tel. -, -~——--.■»mtj-..m
04490-12688 (privé) ELEKTROMONTEUR
Sollicitaties met uitgebreid curriculum vitae Funktie-inhoud* - het vervaardigen van speciale panelen;kunt u sturen naar de direktie van WIA. _ het monteren, installeren en in bedrijf nemen van elektrische
Adres: WIA-Webers Industriële besturingsinstallaties.

-* sS:KiIgb Heeriea FunktiMisen: - SEsaasa&^i^^ op het 9ebied van .

1%DE LIMBURGSE*
PERSONEELS & GIDS

Stichting Muziekschool Kerkrade
De Stichting Muziekschool Kerkrade verzorgt het
muziekonderwijs in de gemeentenKerkrade, Landgraaf
en Simpelveld

Voor indiensttreding per 1.9.1989 zoeken wij voor
± 20-26 klokuren les per week een

docent gitaar m/v
voor het geven van klassiek gitaar, gitaar lichte muziek
en elektronischegitaar.

Uitsluitend solliciteren indien u in bezit bent van een
einddiploma conservatorium zowel voor klassiek als
lichte muziek.

Sollicitaties (personalia, opleidingen ervaring) vóór
4 junirichten aan de directievan de Stichting
Muziekschool Kerkrade, postbus 76, 6460 AB Kerkrade.
Tel. 045-452726

193177

Staalbouw Permeca B.V.
is een modern en goed geoutilleerd bedrijf waar uiteenlopende me-
taalconstructies worden vervaardigd; met de nadruk op industriële
installaties, bulkhandling equipment, milieutechnische apparatuur,
etc. Plaatbewerkingen als CNC-snijden (autogeen en plasma) knip-
pen, afkanten, rondwalsen, ponsen, etc, evenals het toepassen van
diverse moderne, deels geautomatiseerde, lastechnieken behoren
tot de belangrijkste deelbewerkingen.
Wij vragen i.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden op korte
termijn:

" allround METAALVAKLIEDEN voor onze afd. plaatwerk

" ervaren CONSTRUCTIEBANKWERKERS

" enige jongeleerling METAALBEWERKERS
met goede theoretische vooropleiding en praktische aanleg

Indien geen ervaring of ontbreken behoorlijke kennis tekeninglezen,
gelieve niet op twee eerstgenoemde functies te solliciteren.
Schriftelijke sollicitatieste richten aan ondergenoemd adres. Voor
mondelinge sollicitatie, telefonische afspraak mogelijk (043-632569)..
" afwisselend werk aan hoogwaardigeprodukten

" goed salaris, vaste job
mmmWmMM

[!=p Permeca
Galjoenweg 19
Industrieterrein Beatrixhaven
6222 NS Maastricht, tel. 043-632569 ,9306?

'1
Bij hetSecretariaat is defunctie vacant van

Administratief
medewerker ■*De StichtingBedrijfs- en De werkzaamheden zijn zowelvan organisatorische als van administratieveaard en bestaan

VakopleidingenLimburg/SBVL is ondermeer uit:een initiatiefvan werkgevers-en _ bijhouden van de cursisten-administratie(zowel geautomatiseerd als handmatig);
DZs7cZn7he^nl!n7^7 9' " bijhouden, controleren en afhandelenvan definanciële administratie;
bevorderen van de ~ verzorgen van correspondentieen archivering;
arbeidsmarktkansen en het - het schriftelijk/telefonisch informatie verstrekken en onderhoudenvan contacten.
verbeteren van het Vereist ~"„"beroepskwalificatieniveau van c,a'l "'""jongeren.Daartoe organiseert de ~ een middelbareschoolopleiding(bv. HAVO/VWO), aangevuld met bij voorkeureen MBA-
SBVL gerichte vakopleidingen in opleiding;
samenwerkingmethetLimburgse - kennis van en ervaringmet aspecten van automatisering (MS-DOS; D-BASE; Wordperfect);
bedrijfsleven. _

ervaring met zelfstandig werken in een vergelijkbare functie;ewerfw- -een zeer hoge mate van accuratesse.jongerenbij deStichtinginopleiding. 3 *~»w

Geboden wordt:- een veelzijdigefunctie waarin zelfstandigheid en initiatiefeen belangrijke rol spelen;- een dienstverband datvoorshands 20 uur per week omvat;- een nader overeen tekomen salaris dat afhankelijk isvan opleiding, ervaring en leeftijd.

vmo\ mrm Standplaats: St. Odiliënberg
Belangstellenden worden uitgenodigd hun schriftelijke sollicitatie binnen 7 dagenna het ver-

/ÊMZÈÊ^WMxMÊÊïïr schijnenvan deze advertentie te richten aan het bestuur van de Stichting Bedrijfs- en Vak-mSMm ÉËilliil opleidingen ümburg/SBVL. Postbus 6070,6077 ZH St. Odiliënberg.

Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburg
9^m^m9999^m^mmWmmWm^mlm^m9mmmmmmmm99m99999~m*9-9-9*9»

De uiteenlopende werkzaamheden van hetAlgemeen burgerlijkpensioenfonds zijn
aan verschillende organisatie-onderdelentoevertrouwd: het Abp telt zes bedrijfseenheden, te weten
Pensioenen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Externe Administraties, Leningen en Effecten, On-
roerend Goed en Abp-Hypotheken. Bij de uitvoering van hun takenkunnen deze bedrijfseenheden
gebruikmakenvan de dienstenvan Centrale Services. De dienstAlgemeneVoorzieningen levert de
benodigdefaciliteiten. De Hoofddirectie wordt gesteund en geadviseerddooreen aantalkleine ge-
specialiseerdeCentrale Staven. HetAbp heeft in 12plaatsen inhet landvestigingen. Vanderuim 3700
medewerkers is het merendeel in hethoofdkantoor te Heerlen ondergebracht.

fIESI ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Deze bedrijfseenheid is verantwoordelijkvoor deuitvoeringvan dearbeidsongeschiktheidsre-

gelingenvoor ambtenaren.De hoofddoelstellingenvan debedrijfseenheid zijn: behoud, herstelenbevordering
van dearbeidsgeschiktheidvan de ambtenaar;bevorderingvan het opnemenvan gehandicaptenin hetarbeids-
proces; financiële opvang bij verloren gegane arbeidsgeschiktheid; verbetering van de levensomstandighe-den.

Bij deeenheid Staf Controle van dezebedrijfseenheid Functie-eisen:ruim HBO-niveau: HEAO-RA, aange-
bestaat plaatsingsmogelijkheid voor een vuld met NIVRA-opleiding tot en met administratieve

organisatie._ _ . _ ' Ervaring: ervaring in een controlerendeen leidingge-
(T*ol!ltirOl©lGld©lf m/v vendefunctie: ervaring met accountantscontrole; is inw w %*w* m/v staat eenbijdrage televerenaan het opstellenvan con-
Functie-inhoud: treedt op als controleleideren heeft J^^famma'S *" deZe *V6ltalen naaK Werkpr°'alszodan.ggedelegeerdehiërarchische, operationele vaardigheden: leidinggevendecapaciteiten

Zn n
v°

h
egdheden; **f"flmet het mede is in staat kennis over te dragenaan medewerkers;

nn fn^H van controleprogramma* ,act en inlevingsvermogen; onafhankelijke oordeeb-zodang dat deprcgrammaszijn afgestemd op het vormm standvastigh^d en lntegri,eitcontroleplanvan deBE; vertaalt de controleprogram-
ma'snaarwerkprogramma'steneinde devoorwaarden standplaats*Heerlenvoor een optimale operationele uitvoering van decon-
trolete creëren; geeft leidingaan demedewerkers Saïaxia. momenteel„ het in onderzoek,t.a.v. deuitvoeringvan de controles zodanig dateen
uniforme toepassing van de controles gewaarborgd Voormeer informatie over de u telefomsch
zijn. Tevensgeeft h,, dcwreview analyseen beoorde- contact opnemen met deheer N Reuvers hoofd Stafhngvan de resultaten van demedewerkers inhoud Controle te, nr 045.792473 ;
aan dekwaliteitscontrole binnen de afdeling; heeft
TuITZfnde fUnCtieHaai h°ofdSfPïT 16

H3
V Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een curriculumdebeoordelingvan en advisering op het vlak van de bmnen 2 weken a£m h dvTnSjfrn f(i mmiSf V6) °rgaHlSaT°P heerAL■»■ Teunissen, Staf Personeel en Organisatie/vanuitStafControle eenafgewogen oordeel gepresen- BE.AOV Postbus &m ]M Heerlenteerdkan worden; controleert deverwerking van zo-

nf\SS'et jKÏT*!!Sgt9eyens; !enf"de Een psychologischetest kan deel uitmakenvan de se-de juistheid,volledigheid en tijdigheid vast te stellen; ïectieprocedureontwikkelt naar aanleidingvan controlebevindingen
voorstellenter verbetering van proceduresen instruc-
ties; is belast met het opstellenvan decontrolerappor-
tage teneinde inzicht te verschaffen in devoortgang
en deresultaten van de controle. I

7IQT 'n wereld aan mogelijkheden
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DE LIMBURGSE^ «F
PERSONEELSp GIDS

m—y I Q f\ Mbo Verzekeringen, een instelling van de N.V.Bouw-U fe ,w VJ fonds Nederlandse Gemeenten en het Christelijk
| B^ Nationaal Vakverbond, is met ruim 200 medewerkers

een middelgrote verzekeringsmaatschappij, die alle
verzekeringen verzorgt voor het gezin. Dit verzeke-
ringspakket omvatbehalvebegrafenis-en levensverze-

H keringen alleschadeverzekeringen,zoalsbrand-, auto-,
ongevallen-,reis- en aansprakelijkheidsverzekeringen.
Übo Verzekeringen werkt met vaste en vrije vertegen-VFt'S^ woordigers die allen het Übo verzekeringspiodukt

vTFZEIIaiiBMÖaS^INCFH vakbekwaam en met zorg verkopen. Zij bepalen het
-"üjjjj gezicht van Übo Verzekeringen.

Voor ons verkoopapparaat, dat zich onder anderericht op de
gezinsmarktviapersoonlijke (advies)verkoop, zoekenwij een

vertegenwoordiger m/v
voor de westelijke mijnstreek.

De werkzaamheden omvatten het contact onderhouden met
de bestaande kern van verzekerden en het uitbreiden van
deze kern, hetverkopen van verzekeringen, hetregelen van
schades, kortom een gevarieerde werkkring.

Naastperiodieke interne opleiding,zorgt eeninspecteurvoor
inwerking en blijvende begeleiding.
De betrokkene dient te beschikken over:
- Een opleiding op MAVO-niveau aangevuld met tenminste

het Assurantie C-diploma of het MEAO-diploma (commer-
ciëlerichting), bij voorkeur inclusief het vak assurantiën;

- Een commerciële instelling;- Goede organisatorische en contactuele eigenschappen;
- Goede uitdrukkingsvaardigheid;
- Een positieve instelling t.o.v. onze doelstelling;
- Het rijbewijs B.

Kandidaten met ervaring in een soortgelijkefunctie genieten
de voorkeur.

Voorlopig zal een tijdelijke aanstelling voor één jaarworden
overeengekomen. Bij gebleken geschiktheid zal deze wor-
den omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De aan te stellenkandidaat dientwoonachtigte zijn binnen de
driehoek Sittard, Geleen, Beek, of bereid zich aldaar te
vestigen.
Wanneer u interesse hebt voor deze functie, voldoet aan de
eisenen uw leeftijd tussen 25 en 35 jaar ligt, verzoeken wij u,
ondervermelding van o.a. uw leeftijd, opleiding, huidige en
vroegere werkkring, te schrijven aan Übo Verzekeringen,
afdeling personeelszaken, Postbus 104, 3500 AC Utrecht.

Übo, Verzekeringen met 'n gezicht
Oudenoord 2, 3513 ER UTRECHT, tel. nr. 030-334145

De gemeente Heerlen heeft de coördinatievan de
primaire beroepsgerichte volwasseneneducatie
(RB.VE.) in de regio Oostelijk Zuid-Limburg.
HetRB.VE.-project wordt gedragen dooreen samen-
werkingsverband van educatieve instellingen, ge-
meenten, gewestelijk arbeidsbureau en inter-
mediaire organisaties. Het project is erop gericht
voor de minst opgeleiden en degenen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie op brede schaal
arbeidsmarktrelevante opleidingen te realiseren.

Op korte termijn kan bij de afdeling economische
zaken en werkgelegenheidvan de dienstalgemene
bestuurlijke aangelegenheden worden geplaatst
een

SCHOLINGSCONSULENT M/V
(38 uur per week)

Functie-informatie:- geeft zelfstandig adviezen en informatie over
opleidings- en scholingsmogelijkheden in RB.VE.
aan individuele cliënten en groepen;- stippelt een scholingstraject uit voor de indivi-
duele deelnemer en volgt en begeleidt de deel-
nemer gedurendede scholing;- legt en onderhoudt contacten, gericht op voor-
lichting en begeleiding, met instituten voor be-
roepsonderwijs, arbeidsbemiddeling, landelijke
opleidingsorganen, enz.;- volgt de ontwikkelingen op het werkterrein;- levert een bijdrage aan de beleidsvoorberei-
ding;

- is verantwoordelijkvoor de cursistenregistratie.

Functie-vereisten:- minimaal H.B O-niveau, blijkend uit relevante
opleiding en/of ervaring;

- enige ervaring in het werken met de doelgroepen
RB.VE.- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-
vaardigheid;- goede sociale vaardigheden;- inzicht in beroepsopleidingen en arbeidsmarkt;

- in het bezit van rijbewijs B en auto.

Een medisch en een op defunctie gericht psycho-
logisch onderzoek zullen deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Voorshands wordteen tijdelijkcontract aangeboden
tot 1 januari 1991.
Een vast dienstverband behoort op termijn tot de
mogelijkheden.

Salariëring zal bij aanname afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring maximaal ’ 4.144,— bruto
per maand (schaal 8) bedragen.

Vrouwen en personen die behoren tot een etnische
groep worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Inlichtingen over de functie kunnen desgewenst
worden ingewonnen tijdens kantooruren bij
mevrouw T. Beenackers, coördinator RB.VE., tel.:
045-741242.

Sollicitaties dienen binnen 10 dagen onder
nummer 290 met vermelding zowel op brief als
enveloppe te worden gezonden aan de directeur
dienst personeel en organisatie. Postbus 1,
6400 AA Heerlen.

'gezocht'
Bij een bedrijf in de omgevingvan Geleen. De

werkzaamheden zijn part-time of full-time. U dient in het
bezit te zijn van een auto. Wij bieden een goed betaalde

baan bij een solide bedrijf. Voor meer informatie
verzoeken wij u contact op te nemen met Désirée Alzer.

Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.

MESER
uitzend-kracht

■ Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120 ■
_^ "Jr Rabobank Nuth/Wijnandsrade

is een zelfstandige bank en maakt deel uit van deRabobank-
organisatie. ledereRabobank werkt voor debedrijven en particulieren
in zijn eigen gemeenschap.
DeRabobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van
definanciële belangen van leden en cliënten. Het coöperatief
bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen.
Wij zoeken een

cliëntadviseur voor de afdeling
particulieren (m/v)
De cliëntadviseur is de essentiële schakel het behoudvan een tevreden cliënten- pakket Algemene Economie, dan wel
tussen debank en onze cliënten. Hij of zij bestand. MEAO, bij voorkeur commercieel-
informeert en adviseert de relaties omtrent economische richting, uitstekende
bankzaken diezich via debalie afspelen. Voor deze commerciële functie denkenwij commerciële en contactuele eigen-
De adviezenen voorlichting zijnvan door- aan een man of vrouw tot 23 jaar met het schappen zijn onontbeerlijk,
slaggevende betekenis voor dewerving en diploma HAVO/VWO, met in hetvakken-

Tevens zoeken wij een

baliemedewerker voor de afdeling
particulieren (m/v)
voor 32 uur per week. Wij denken voor dezefunctie aan een man interessante studiefaciliteiten en een

of vrouw vanaf 18 jaar, met een opleiding premiespaarregeling.
De baliemedewerker is de schakel in de op HAVO-niveau. Goede contactueleen
contacten tussen debank en de cliënten commerciëlevaardigheden zijnvan Wilt u meer weten over aard en inhoudvan
aan debalie bij het opnemen en storten van wezenlijk belangvoor een goedefunctie- dezefuncties, dan kunt u bellen met de
gelden. uitoefening. Ervaring in een vergelijkbare heer J.W.J. Raymakers, hoofd Particu-

functie strekt tot aanbeveling, lieren, telefoon 045 - 242828.
Het contact met cliënten speelt een
belangrijkerol in dezefunctie. Inputwerk- De Rabobank biedt een goedehonorering üw schriftelijke sollicitatiewordt met
zaamhedenbehoren eveneens tot zijn of en uitstekendesecundairevoorwaarden, belangstelling verwacht door de directie
haar taak. waarondereen dertiendemaandsalaris, van debank, Postbus 22026, 6360AA Nuth.

Rabobank Q

MENSEN 1
DIE WERK ZOEKEN MELDEN ZICH/
/ÖV, NUBUSTARI^ 1

Als je niet meteen een vaste baan kunt vinden, hoef je niet bij de pakker
neer te ziten. Want Uitzendbureau Start heeft voor mensen die van

aanpakken weten volop uitzendbanen in alle beroepsgroepen:
administratief, verzorgend, medisch, technisch en industrieel.

Jekunt er maar beter vroeg bij zijn.
lllfc.*JJJl.l=ni:l*lll

start
WERKT VOOR MENSEN DIE (VAST) WERK ZOEKE

Brunssum Rumpenerstraat 15, tel. 045-256161 Gennep Spoorstraat 107, tel. 08851-17915
Heerlen Putgraaf 210, tel. 045-711320 Kerkrade Poststraat 15, tel. 045-460847

Maastricht 1 Het Bat 12a, tel. 043-252225 Maastricht 2 Grote Gracht 35, tel. 043-253430
Roermond Mariagardestraat 66, tel. 04750-19959 Sittard Rijksweg-zuid 49a, tel. 04490-26910/279

VenloKoninginnesingel 48-49, tel. 077-541191 Venray Passage 11-13, tel. 04780-89344 r~
Weert Emmasingel 53, tel. 04950-42565 Helden Wietelweg 19, tel. 04760-74700 h

Valkenburg Stationstraat 17, tel. 04406-16525 TOP-START MECC, tel. 043-617800/616510 L

-VWickes „.*
Heerlerbaan 241
6418 CE Heerlen ][*
zoekt kontakt met kandidaten voor de funktie van "v-

VERKOPER (M/V)
U voldoet aan de volgende eisen: f- leeftijd ± 23 jaar ' Sf

- opleiding: M.D.S. of gelijk niveau pc- enkele jaren ervaring als verkoper in de bouwmarktbranche of een ' °grootwinkelbedrijf. cd'
citi U bent ambitieus en werkt graag in een dynamisch team. o 0

Indien u zich hierin herkent, kunt u schriftelijk solliciteren naar bovenstaand adr^
t.a.v. de heer L. Schrrietz.

->#Wickes b.». s
.^___

,

**

p-SQT) autoschade de Vries bv |H (3
is in de regio Heerlen een erkend FOCWA-bedrijf en beschikt over het internationaal erkende
predikaat ACOAT SELECTED

Dat stempelt ons tot een bedrijf dat voldoet aan een aantal belangrijke criteria op technisch en
organisatorisch gebied. Met ACOAT SELECTED en FOCWA hebben wij een naam te
verliezen op het gebied van kwaliteit en service.
Die kwaliteit is dus ook kenmerkend voor onze nieuw aan te stellen

receptiemedewerker (vr/m)
Tot zijn of haar taken behoren:- telefoonbehandeling en balie-ontvangst- kontakten leggen en onderhouden met bestaande en nieuwe klanten- werkplaatsbegeleiding en planning met de chef werkplaats- beheer van ons eigen wagenpark
- lichte administratieve werkzaamheden.

Wij denken aan een jongeman of vrouw tussen 23 en 33 jaar, iSX.met enkele jaren werkervaring en een MEAO-opleiding. \4^vMensen uit de autobranche genieten de voorkeur. K^"*"
Aangezien wij onze administratie- en ordergegevens
per computer verwerken is bekendheid met en I
belangstelling voor automatisering vereist. 9^. I
U kunt uw sollicitatie richten aan: jÉmvl
AUTOSCHADE DE VRIES B.V. jPrvJwi*J
Grasbroekerweg 28 »^"V^ 1/^EI ll"^
6412 BE Heerlen \ ÊLS^&mm \*Tel. 045-722463, t.a.v. dhr. de Vries VJ L
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ntJim DE LIMBURGSE
lllffPERSONEELSGIDS; I
illlWllli Centrum voor behandeling en verzorging

1W >IH|||h van geestelijk gehandikapten
[Paulus Stichting

De Paulus Stichting is een woon- en leefgemeenschap voor 344 geestelijk gehandikapte
mensen en een werkgemeenschapvoor circa 480 medewerkers.
De bewoners zijn gehuisvest in nieuwbouw-woningenof paviljoens. Daarnaast beheert de
Stichting in de regio een vijftal socio-woningen.

> Inverband met hetvertrek van een van onze medewerkstersontstaat per 1 septembera.s. op
onze afdeling bewegingsagogie devakature voor een

1 medewerker bewegingsagogie m/v

A in deeltijdfunktie 50%

' Bewegingsagogie is een afdeling binnen de sektor agogische diensten, waar een team van 5
medewerkerseen bijdrage leveren aan het welzijn van onze bewoners doorhet ontwikkelen
of in stand houden van de motoriek.

Tot detaken van devakantefunktie behoren:- het zelfstandig uitvoerenvan bewegingsagogische aktiviteitenvoor zowel individuele be-
-3r woners als voor groepen bewoners;

- het informeren en instruerenvan medewerkers bewonerszorgdie debewoners vergezellen
bij de aktiviteiten;- een bijdrage leveren in de organisatie en uitvoeringvan bewegingsrekreatie;

- het verrichten van de bij het werk behorende administratieve werkzaamheden.
Funktie-eisen:- M.8.0.-opleiding S.B. (C.1.0.5.), specialisatie zorg en hulpverlening met aantekening

zwemmen;- bereidheidperiodiek in de avonduren tewerken.
Wij bieden:- arbeidsvoorwaarden conform de0A.0.-Ziekenhuiswezen.

_^ - salariëringvolgens funktiegroep 45 (minimaal ’ 2404- en maksimaal ’ 3690,- bruto per
maand bij een 40-urige werkweek.

\\ Voor nadere informatie omtrent dezevakature kunt u terecht bij dhr. J. van Nunen, hoofd be-
wegingsagogie (tel.; 04490-94480) of bij dhr. R. Nuijten, personeelsfunktionaris
(tel.: 04490-94322). /
Belangstellenden worden uitgenodigdhun schriftelijke sollicitatie voor 15 juni a.s. te richten /
aan de afdeling personeelszaken van de Paulus Stichting, Watersley 1,6132KA Sittard. /

A /

fiso I
-IMBURGS SYMPHONIE ORKEST zoekthet seizoen '89/'9O een

Tste hoornist
hoedanigheid van vaste remplacant

■^ste aanstelling is in de toekomst niet
«loten.
fsPel in de eerste helft van juli

Pcht solowerk: Mozart - Hoornconcert nr. 4

' °f Strauss - Hoornconcert nr. 1 in Es
ede de gebruikelijke orkeststudies

Staties binnen 14 dgen sturen naar:
£°r LSO, postbus 482, 6200 AL Maastricht

dijden: 043-210963

DIN6S DECOR BV
is een bedrijf dat voor de banketbakkerij, ambachtelijk
en industrieel, marsepeindecoraties vervaardigt.
Een groot gedeelte van dezeproduktie wordt
gerealiseerd door middel van zeefdrukken.

Voor het voorbereiden van deze werkzaamheden zoeken
wij een:

grafisch
vakman/vrouw
die na een inwerkperiode zelfstandig creatief tekeningen,
films en zeven voor bovengenoemde werkzaamheden
gaat vervaardigen.
Wij vragen een flexibele instelling en debereidheid
andere voorkomende werkzaamheden, zoals onder meer
zeefdrukken, te verrichten.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze funktie, wilt
u dan schriftelijk solliciteren bij:
Dings Decor BV., Handelstraat 1, 6361 XC Nuth

193125

j BÉ
i r=l centraal bureau voor de statistiek

Voor de hoofdafdeling Persoons- en gezinsenquëtes vragen wij

telefoonenquêteurs-/enquêtrices

Taak het telefonisch enquêteren ten behoevevan deHoofdafdeling Persoons- en
gezinsenquêtes.De vraaggesprekken worden gevoerdaan de hand van een
voorgeschreven gesprekleidraaden met gebruikmaking van beeldschermen.
Geënquêteerd wordt op werkdagentussen 9.00 uur en 21.00 uurvanuit hat CBS-
gebouw. Het CBS verzorgt de opleiding.

Vereist tenminste MAVO-niveau en enige administratieve ervaring; goede mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid;flexibele inzetbaarheidverspreid over de verschillende
dagdelen, waarbij avondwerk onvermijdelijkzal zijn.

Leeftijd vanaf 24 jaar.

Standplaats Heerlen.

Honorering op basis van gewerkte uren.

C°ntactpersoon Mevr. A. Van Eijs, Tel. 045-7366 66 tst. 2874.

S Sollicitaties ondervermelding "Tel-SB-05" inzendenvóór 10 juni 1989

8 Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Personeel en Organisatie,
Postbus 2281,6401 CZ Heerlen.

i ■ i i■ i i■! ■I ■■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■r< ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■LSJLM ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■

Randstad léÊÈk
heeft volop 3|S^
Machinebediende m/v
U wilt werken in 2- of 3-pkjegendienst bij een bedrijf dat
bouwmaterialen maakt. Daar de veiligheid in het bedrijf erg
belangrijk is, zoeken wij mensen die verantwoording willen
dragen.
Informatie bij Lillian Fijten, tel. 045-25 91 91.

Modinette m/v
U heeft een LHNO-opteiding met of zonder diploma. U wilt

full-time werken in een prettige werksfeer. Het bedrijf
biedteen interne opleiding op moderne ateliermachines.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91.

Kapper m/v
U bent eerste kapper en heeft ruime ervaring. U wilt lange
tijd aan de slag. werktijden zijn in overleg, wel full-time.
Het bedrijf biedt een goede werksfeer.
Informatie bij Ellis Tonglet, tel. 045-25 91 91

Medewerker bakkerij m/v
U bent van juni t/m oktober beschikbaar en wilt in
3-ploegendienst werken. U kunt worden ingezet op alle
plaatsen van het produktieproces.
Informatie bij Lillian Fijten, tel. 045-25 91 91.

Chauffeur/besteller m/v
U wilt lange tijd aan de slag, u gaat bestellingen afleveren
in Nederland, België en Duitsland. U bent in het bezit van
een chauffeursdiploma. U krijgt een grote
verantwoordelijkheiden zelfstandigheid.
Informatie bij Lillian Fijten, tel. 045-25 91 91.
Natuurtijk zijn mannen én vrouwen welkom.

Brunssum, Rumpenerstraat 79.

-\r randstad uitzendbureau

BUNGALOWPARK I
SIMPELVELD /^^V
is een bungalowpark V«.>■>*. ">»■«"*’met 164 bungalows. jCDOOLT
Wij zoeken voor ons restaurant en keuken op
korte termijn een— chef-kok (m/v)— kok A (m/v)
— café-restaurantkelner (m/v)
Bent u flexibel, enthousiast en heeft u reeds enige
ervaring (diploma MHS of gelijkwaardig niveau is
een pré),
bent u min. 25 jaaren voldoet u aan eerder vermel-
de eisen, dan kunt u bellen of schrijven naar
Bungalowpark Simpelveld, Kruinweg 1, 6369 TZ
Simpelveld, tel. 045-441242. 193305

$jm Provincie
[jfp Limburg

De hoofdgroep Economie en Gemeentefinanciën bestaat uit de afdelingen economische za-
ken en gemeentefinanciën.
De afdeling Economische Zaken heeft tot taak inLimburg de economische structuur te ver-
sterken en dewerkgelegenheid te bevorderen.
De afdeling wordt gevormd door twee bureaus, waaronder het bureau Economische Infra-
structuur en Toerisme, dat9 medewerkers omvat. Genoemd bureau is o.m. belast metde be-
leidsvorming- en advisering op het gebiedvan vestigingsklimaatvoor de economische be-
drijvigheid, regionale ontwikkelingsplannen,werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsverplaat-
singen en toeristische/recreatieve infrastructuur. In dit bureau isvoor de duur van drie jaren
de functie vacant van een

beleidsmedewerker regionaal
economisch beleid v/m
vac. no. T. EG 89.01

functie-inhoud: sollicitatiesen inlichtingen:- het vormgeven van het provinciaal so- schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen te
ciaal-economisch beleid, dat is gericht op richten aan het College van Gedeputeerde
het vergrotenvan het zelforganiserend Staten en in te zenden aan deDirecteur van de
vermogen van de regio's, in devorm van Stafgroep Personeel en Organisatie,
regionale ontwikkelingsplannen Postbus 5700,6202 MA Maastricht, onder
(R.O.P.'s); vermelding van het vacaturenummer op brief- het, alsvertegenwoordiger van deprovin- en enveloppe,
cic, begeleidenvan de uitvoering van de
R.O.P.'s door deregio's; Vrouwelijkekandidaten, dieaan de functie-- het adviseren over de uitwerking en de eisen voldoen, worden uitgenodigdte sollici-
uitvoeringvan R.0.P.-projecten; teren.- het zorgdragenvoor de economische ad- De mogelijkheid tot kinderopvang is
visering over het provinciale milieubeleid aanwezig.
en de milieuprojecten. Deze functie kan ook in deeltijd worden uit-

geoefend.
functie-eisen:- een voltooideuniversitaire opleiding in de Nadere inlichtingenkunnen telefonisch wor-

economische wetenschappen; den ingewonnen bij de heer- het vermogen om economische kennis te drs. J.M.M.Duyvestein, hoofdvan hetbureau
kunnen combineren met inzichten op an- Economische Infrastructuur en Toerisme,
derebeleidsterreinen,zoalsop het gebied tel. 043-897274.
van de milieu-economie;

- bestuurlijk inzicht, een grotevan zelfstan- In de laatste fase van de sollicitatieprocedure
digheiden in staat zijn in teamverband te zal een vertegenwoordiging van het bureau
kunnen functioneren; worden ingeschakeld,terwijl een psycholo-- goedecommunicatieve eigenschappen gisch onderzoek tot deprocedure kan beho-
en redactionele vaardigheid. ren.

salaris:
afhankelijk van opleiding, leeftijd en erva-
ring wordt een salaris gebodenvan maxi-

V 13/21-89 maal f 6107- per maand.

Gevraagd

Ervaren
apothekersassistente

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

M.A.L.M. Winten, apotheker
Markt 27, 6361 CB Nuth

-12212S ,

TEGELZETTER
als Subunternehmer gesucht.

Möglichst Finnen mit Erfahrung in Deutschland
(geen bemiddelingsfirma's).
Fliesen Zillgens

Geilenkirchen
1M771 Tel. 09-4924518070

■

Ook jijkunt na een valse start
nog altijd winnen

Daar staje dan langs de lijn terwijlje 20 graag mr
jmmwmmmgmmm)wmmrry- ,#.* Heb je eenmaal de lauwerkransom en ga

mee zou willen draaien, je hebt het gevoel wr Jk\ BPI Je daadwerkelijk aan deslag, danontvang
geschorst te zijn, omdat je ooit jeschool niet . €.-^#M m Ar- Jeook nog eenseen premie van f 7.500,-

-hebt afgemaakt of een minder kansrijke 'S'^^mm MBf é%r bruto.
opleiding hebt gevolgd Toch zit de strijd om 9^^^ % Voor opleidingen In kontlnudlenst Is dat
een goede baan zo niet in elkaar Na 'n valse Wf£m;ÊÈ IIHÏI^V 1 ze,fs f 9 oOo'

herkansing, wanter iswerk genoegvoor jonge, JÉM^BI mÉÊf/a \l4 igoed opgeleidevakmensen. Ook voor jou!Om J 9] W^sk^fa-WkJÊi /?!□ Jeb#tdiejongevrouw ofman tussen de16
zovertekomen zul jeechtereerst nog een paar mËÉI^ , <* : en JSjaardie bv hetArbeidsbureau staat
hordesmoetennemen.Ookdatisvaakmoeilük, ..-M W^C* 1 *'***'*, Rf*^ ,ingeschreven
maar het leven is sportief genoegom je daarbij H^P^HR JuPËaßtl / é■/ ■' iJÈÊm WÈr' i C| Je hebt een van devolgende

goedte helpen in depraktijk leer Jevoor E» mT'^éM JmWéMÈK9*9** M i / m ooropleidingen:
een goede baan» liV»*» fMA Wr -lts. mavo C/D; havo 3 jaar; mts/meao

Samen met een groot aantalLimburgse JH «»■&''^■-■ ''''■' opleiding,
ondernemingenorganiseert de SBVL ,<*dM Bi BP^hKBI *f W.''/AW-S -*' t . *f 1Je hebt een zeer goedemotivatie

praktijkgerichte opleidingen, waaraan je een W^'*99^^Wl-\ ":WbW^w '* ■ #fP» ■> f> JÉT Bovenal ben je het zat omlangs de lün te staan
landelijk erkend diplomaoverhoudt. Haal jedie ::IPSPP^' ll| «''"i^r/ ■ F V"f' \,^ en wilje opnieuwin de startblokken
streep danben jezeker van een baan. Oókdatfs Jhk ?,:*»,v r '' ’ I t *depraktijk.wantin de afgelopen jarenkwamen i m \'\ WWmÜGL /f Jf IwÜ Wie ben Je straks?
honderden Limburgsejongeren op die manier If \ jiW"% / jLë * Die graag geziene vakman of-vrouw die volop
aan de slag. Enjekunt nog kiezen ook voorde f is \jf?»/ *'t*A'i': ~ Irft^ meedraait Jehebt goedbetaald werk en goede

specialiteit die jouhetbeste Sgt. v .' fII €« '*’ |% ■''■ &'"mw s' ' toekomstperspektieven, omdat jein 1969 hebt

wat wordt Jouw specialiteit? : J Ai »JW in te vullen of te bellen met de SBVL,

I 11 proces operator \ alk l!. W:' tel. 04752 - 3775.
11 mechanischoperator "' ifti \\i\ . __ wU^iÉi i onderhoudsbankwerker mkwÉimr *W^**""* ""v? *3l Voorlichtingsbijeenkomsten

u elektromonteur $*m r *' y§iff¥ De meeste opleidingen beginnen in augustus/
o lasser ||S \ / ff " V september,voor dietijd houdt de SBVL een
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Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburg
SBVL iseen initiatief van werkgevers- (LWV) en werknemersorganisaties (industriebond FNV, Industrie- en voedingsbond CNV en unie BLHP) in Limburg

Dit zijn deLimburgse ondernemingendie joueen goede opleidingsplaatsen de daarbijbehorende begeleiding bieden

CIBA-CEICY Ten Hom BV., Maastricht; Boel van deBV, Thorn; Decostone BV, Brunssum, DSM Limburg B.V , Celeen, ENCI NV , Maastricht, HepworthNCI B V ,Belfeld,
JanssenDingsBV, Belfeld; JekaDakpannen, Tegelen,KNP PapierB.V . Maastricht;Koninklijke MOSABV, Maastricht/Tegelen,Gebr Laumans BV, Tegelen; Jac LaumansB V ,
Reuver; Lutèce Holland BV, Velden; NV Koninklijke Sphinx, Maastricht, Océ Nederland B V , venlo;Rank Xerox Man Ned BV, Venray, Rockwool Lapinus B V , Roermond.
Sekisui Alveo BV, Roermond, Solvav Chemie BV, Herten, Steenbok BV, Reuver; Teewen BV, Tegelen; Teeuwen van Thiel BV, Parmingen, De valkKleiwarenmd , Echt,

ZinkwitB.V /Crosfield, Eijsden



pend, helpt thijm tegen keelpij
is salie rustgevend. Het anti-sti
kruid hebben we in het grijs ei
het rood.Kruidenteeltbedrijf

paradepaardje van
Werkvoorzieningsschap

Ons meest exclusieve kruid is I
knoflook-bieslook. Het is niet
scherp als knoflook. Niet de kl
maar het blad wordt gebruikt.
Aziatische landen wordt het ye
gebruikt. Hier kent men het ni
Het moet daarom nog wordenl
promoot."

Behalve een twintigtal kruiden 'wordt op het Molenveld ook e**
vijftal groentegewassen verbou'j
Meest exclusieve is de Kiwano Jin Nieuw-Zeeland uit een stek*"
augurk en een meloen werd ont*
keld.

Het teeltbedrijf is het paradepaardje van
Jiet Werkvoorzieningsschap Nöord-Lim-
burg-West. Het maakt deel uit van de
Cultuurtechnische Dienst die in Horst
kantoor houdt en aan 135 personen van
boerenkomaf of met agrarische affiniteit
werk verschaft. In Venray zijn een indu-
strieel bedrijf en een grafisch centrum ge-
vestigd; in Helden een industrieel bedrijf
en een administratief dienstencentrum.
In totaal biedt het elf gemeenten omvat-
tende schap emplooi aan 750 personen,
van wie 675 WSW'ers. Met hun diensten
en producten brachten zij vorig jaar 14
miljoen gulden in het laatje. Het tekort
aan arbeidsprestatie werd door de over-
heid gecompenseerd. Er was een bedrag
van 26 miljoen gulden mee gemoeid. Wat
neerkomt op gemiddeld 40.000 gulden
per persoon.
Frans van Zutphen, de adjunct-directeur
van het Werkvoorzieningsschap Noord-
Limburg-West en Frans Hilkens, de alge-
meen bedrijfsleider van de Cultuurtech-
nische Dienst, bestrijden dat die subsidies
van de overheid concurrentievervalsend
zijn.
„De subsidies zijn immers niet bedoeld
om prijzen lager te maken, maar om de
doelstelling van de sociale werkvoorzie-
ning waar te maken: om de Testprestatie

De patisson wordt als bloem en
knol verkocht. De knol hoeft
slechts twee minuten te worden
kookt, waarna hij wordt gescal*
peerd om de pitjes verwijderen
naar believen wordt opgevuld.

De andere teelten zijn sierkool*
manas en prei: om de mensen "I
werkbare dagen in dewinter te V
nen bezig houden.

door

sief. Bovendien is het licht werk en
kun jeer van juni tot laat in de
herfst mee bezig zijn."

Er werden bloemkool, bospeen,
knolselderij, prei en spruitkool ver-
bouwd.

Hilkens stelt vast 'dat vele inheem-
se kruiden die in de zeventiende
eeuw door specerijen als peper,
nootmuskaat, kruidnagel en foelie
werden verdrongen, in toenemende
mate worden gebruikt.

Voorts nam de bedrijfsleiding in
haar teeltplan de nieuwe groenten
op die ook de proeftuin uitprobeer-
de.

„Zo kwamen wij als eersten met
bleekselderij. Ook waren we voor-
trekker met de teelt van broccoli,
courgette, knolvenkel en ijsbergsla.
Het zijn inmiddels veilingproduc-
ten. Bijgevolg moeten ze zeven da-
gen in de week worden verzorgd.
Dat kunnen wij niet. Dat is onze
handicap. Daarom hebben we die
weekendproducten afgestoten en
het assortiment kruiden verbreed.
Want behalve naar peterselie en
bosselderij, was er vraag naar dille
en kervel.

Proefbedrijf
Tezelfdertijd werd in het Meterik-
seveld te Horst een proeftuin voor
de boomteelt, de fruitteelt en de
vollegrondsgroenteteelt gevestigd.

~-De stichtingen, die de proeftuinen
exploiteerden, hadden aan 15 ha.

" genoeg. Daarom bood ir Steef van
der Geyn, de directeur van de

i .proeftuinen in het Meterikseveld,
-.-■ het Werkvoorzieningsschap Noord-

Limburg-West de resterende 13 ha.

■ aan. Er werd een vierde stichting
opgericht die de grond huurde en
bij de andere drie stichtingen in-
kroop.

kunnen komen. Er zouden daarom
sociale werkplaatsen met een agra-
risch karakter moeten komen, zo
oordeelde de toenmalige rijkscon-
sulent voor de sociale werkvoorzie-
ning in Limburg.

Productiebedrijf
Doordat wij een zuiver productie-
bedrijf werden en de belangen met
het proefbedrijf niet langer parallel
liepen, de proefbedrijven boven-
dien meer grond nodig hadden, zijn
we uit elkaar gegaan. In februari
1985kochten we boerderij en grond
van een akkerbouwer en varkens-
houder die geen bedrijfsopvolger
had. Diens areaal omvatte achte-
neenhalve hectare. In april bouw-
den we een kas ter grootte van één
ha, in juli een bedrijfsgebouw van
900 nv. In totaal vergden transactie,
bouw en outillage een investering
van 3,2 miljoen gulden."

„Het waren gewassen met een on-
gelijke arbeidsfilm." aldus Frans
Hilkens die in 1979 algemeen be-
drijfsleider werd. „Er waren pieken
in het plant- en oogstseizoen. Bo-
vendien was het zwaar werk. We
zochten daarom naar lichter werk
dat toch arbeidsintensief was en de
mensen het hele jaar zou kunnen
bezig houden. We kwamen uit bij
peterselie en bosselderij. De teelt
van deze gewassen is arbeidsinten-

In het kruidenteeltbedrijf werken
nu 35 mensen, van wie 30 in WSW-
verband. Er is weinig verloopen het

ziekteverzuim is gering
Aan de hand van verkoopprognoses
stellen Dré van de Venne, de chef
van de kwekerij en bedrijfsleider
Frans Hilkens de teeltplannen sa-
men.

van een gehandicapte te gebruiken."
In 1975 zei Boersma, de toenmalige mi-
nister van Sociale Zaken, dat de ont-
plooiingskansen van de gehandicapten
voorop stonden en dat pas dan het finan-
cieel rendement kwam. Is dat nu anders-
om?
„De uitspraak dateert\iit de tijd dat de
bomen nog in de hemel groeiden. Allengs
heeft de politiek de plafonds verlaagd.
Onder staatssecretaris De Graaf werd in
1984 het personeelsbestand met 5,6 pro-
cent ingekrompen en vanaf 1 januari 1989
geldt een budgetfinanciering. Resttekor-
ten worden niet langer door het Rijk ge-
dekt, maar komen voortaan voor reke-
ning van de deelnemende gemeenten."
Het budget is dus heilig.

„Het betekent inderdaad dat we met het
budget moeten zien rond te komen en dat
we ons aan de nieuwe omstandigheden
zullen moeten aanpassen.

Een efficiënter bedrijfsvoering zal het ge-
volg zijn. We zullen de capaciteiten van
onze mensen zo goed mogelijk moeten
zien te benutten; derhalve voor werk van
beter niveau moeten zorgen. Beter werk
leidt tot betere opbrengsten. Om betere
orders in de wacht te kunnen slepen zul-
len opdrachten op tijd klaar moeten zijn
en zonder fouten moeten worden uitge-
voerd.
Deze 'just in time' en 'zero defect-doels-
tellingen vergen een goede organisatie,
een goede werkvoorbereiding en een
goede kwaliteitscontrole."

De producten worden via de V.\°
op de veiling in Grubbenvorst A
zet dan wel in goed overleg me'
veiling aan de groothandel gele*
verd.

Bestaat niet het gevaar dat de gehandi-
capte het slachtoffer van die jacht op or-
ders wordt en winst doel op zich wordt?
„Het lijkt zo. Als je orders kunt binnen-
halen met een goede rentabiliteit komt
dat ook de mensen ten goede. Het geeft
voldoening te mogen constateren dat hun
product waarde voor de maatschappij
heeft.
Winsten zijn nodig om de niet-winstge-
vende bedrijven drijvend te houden. Om-
dat de deelnemende gemeenten voortaan
voor de tekorten moeten opdraaien, zal
met winsten een soort egalisatiefonds
worden gevormd, waaruit bij tegenslag
kan worden geput."
Over de opmerking dat WSW'ers 'gezon-
de', maar werkloze arbeiders werk uit
handen nemen, kunnen Frans Hilkens
(51) en Frans van Zutphen (57) kort zijn.
„In Nederland heeft iedereen een boter-
ham. WSW'ers zijn echter vanwege hun
handicap niet opneembaar in het vrije be-
drijfsleven. Onze taak is het om inhoud
aan hun resterende prestatievermogen te
geven. Want al kreeg het financieel ren-
dement een zwaarder accent: overeind
blijft dat mensen met een geringer presta-
tievermogen de kans moeten krijgen zich
te ontwikkelen."

Vers-markt
„Wij telen voornamelijk voor <r
verwende markt. Daarom moe*
kruiden vers zijn. Vandaag geö"
en morgen toegevoegd aan sal^of slagerecht, aan saus of vrucb'
cocktail of als kleurrijke garnef'
van een exquis gerecht. Daaro* 11
onthouden we ons van gedroogd
gevriesdroogde kruiden. In een'
droogd of gevriesdroogd prodU''
gaan veel smaakstoffen verlore»1'
De meeste smaakstoffen liggen'
eenmaal in de vluchtige olieënv
de planteneellen opgeslagen."
Veel aandacht krijgt ook deverf*
king die op groot- en kleinverbf'
ker is toegesneden. De bijgevoefl
recepten zijn in vier talen geste'
Ze bevatten tevens aanbeveling
en waarschuwingen. „Neem va*1

zachte kruiden wat meer, maaf \
bruik scherpe kruiden met mate-
een vuistregel van het huis.

„Tot onze afnemers behoort oO'
het International Sales Promotijj
Center in Breda: een groothar"''
die in delicatessen is gespeciali*
seerd," praalt Frans Hilkens.

„Het bedrijf ontwikkelde zich r
tief," is het enige dat Frans Hi"'
over de bedrijfsresultaten kwijt
„Er was een gat in de markt. P
zijn we ingesprongen. We zijn I
zoverre uniek dat we vrijwel al^j
wenste kruiden telen en dat we j'
rond een kwaliteitsproduct bre" 1'

gen. Het ijvert dat onze prodil^
worden gewaardeerd. De werk11.
mers zijn dan ook trots op hun
drijf. Ze praten niet over een
WSW-project: ze werken op hê
Molenveld."

„Exclusieve restaurants hebben die
trend gezet. Ook passen kruiden
uitstekend in acties voor 'gezond
eten. Wie geen zout mag hebben.
kan met kruiden toch lekker blijven
eten.

Behalve smaakmakers en versier-
ders zijn kruiden ook heelmeesters.
Zo drijven munt, peterselie en sel-
derij vocht af, ii bieslook bloedstel-

Anti-stresskruid

f jan van lieshout m

Molenveld speelt in op 'trendy' kruidenmarkt
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Onze mensen pra-
ten niet over een
WSW-project; ze

werken op het Molen-
veld." Dat zegt in Horst
Frans Hilkens, de 51-jari-
ge bedrijfsleider van de
Cultuurtechnische Dienst
;van het Werkvoorziening-
schap Noord-Limburg-
West, waaronder het krui-
denteeltbedrijf ressor-
teert. Molenveld is niet al-
leen een visitekaartje van
het Werkvoorzienings-
schap Noord-Limburg-
West, maar ook van de
Coöperatieve Venlose
Veiling in Grubbenvorst.
De kruiden geven het
CVV-pakket letterlijk en
figuurlijk pikantterie. Ook
de buren zijn trots op het
kruidenteeltbedrijf dat
gretig als lid van de tuin-
bouwvereniging in Horst
werd ingeschreven.

Frans Hilkens houdt kantoor in een
boerderij die in eigen beheer werd
verbouwd. „Het bouwploegje
knapt ook wegkruisen en veldka-
pellen op..Het werkt uitstekend."

In de verte wuift de windmolen van
Horst-Meterik. Leeuweriken han-
gen hoog in het hemelblauw. Vre-
dig knorren de varkens van de bu-
ren. Vandaar dat op het kantoor
van Frans Hilkens nog wel eens een
vlieg moet worden verjaagd.

Vanuit de boerderij in het Molen-
veld coördineert hij de groenpro-
jecten die zijn Cultuurtechnische
Dienst in de elf Noordlimburgse ge-
meenten uitvoert. Er werken 135
mensen, merendeels van boerenko-
mafdan wel met een agrarische affi-
niteit.

Om de boerenzonen die vanwege
een handicap niet meer tot een 1(X)-
-procents arbeidsprestatie konden
komen, was het destijds begonnen.
Door de grote sanering, die in het
midden van de jaren zeventig in de
landbouw werd doorgevoerd, zou-
den ze onmogelijk nog aan de bak

Limburgs dagblad



Coördinatoi

Informatiegids
vloeren en wanden

Architect Mertens restaureerde vele Limburgse gebouwen

'Je moet een monument
zijn geheim ontfutselen'

Deze expositie moet een stimula-
rende bijdrage zijn bij de discussies
over, het zoeken naar en het ontwik-
kelen van nieuwe woningontwer-
pen. Zoals het er nu naar uit ziet,
zijn de reeds op tekening uitge-
werkte plannen, grensverleggend
zonder dat daarbij de werkelijkheid
uit het oog wordt verloren.
Projectontwikkelaars, institutione-
le beleggers, woningcorporaties en
hun architecten en adviseurs heb-
ben daarmee het eerste deel van
hun opdracht - het ontwikkelenvan
de plannen - succesvol afgerond.
Dat geeft volgens Van velzen, hoop
en verwachting voor het resultaat
dat in april 1990 zal worden gepre-
senteerd.

„Honderd jaar geleden gingen res-
taurateurs er vanuit dat je een mo-
nument helemaal in zijn oorspron-
kelijk vorm moest terugbrengen,
met vernietiging van alles wat later
was aangebouwd of veranderd.
Daarbij werd een stuk geschiedenis
weggepoetst", zegt irP. Mertens
van de gelijknamige Hoensbroekse
architectengroep.

Jubilerendefirma stapt computertijdperk binnen

gen de te restaureren monumenten
geheel nieuwe functies, wat meteen
duidelijk maakt dat van een herstel
van die gebouwenin hun 'oorspron-
kelijke' vorm geen sprake kan zijn.
„Een oorspronkelijke toestand (van
een monument) die dikwijls niet of
nauwelijks bekend is en daarom
vaak minder beantwoordt aan de
historische werkelijkheid dan aan
het, meer of minder geromantiseer-
de ideaalbeeldvan de restaurateur",
schreef Mertens zeer recentelijk in
een nota ('De kwaliteit van de bin-
nenstad') van de gemeente Maas-
tricht.

Slot en sleutel staan
centraal bij Bisschoff

daarmee bedoeld werd. Uit die tijd
vertelde hij enkele spectaculaire
anecdotes.

el' li^'nuinênêT^aöö^cöïrïpiSê^gë]
e . c.Qgrammeerde sleutelcopieermal

tjj'^e wordt vandaag gepresenteerd
v*m ns ce recePtie ter gelegenheid

0|; i{ i net 125-jarig bestaan van
j (j. " Bischoff Uzerwaren in Kerkra-

volgens de wensen en eisen van de
klant worden uitgewerkt. Kleinere
combinaties worden nog in het be-
drijf zelf vervaardigd, grotere tot
1500 stuks of meer door Zeiss Ikon.
Op die manier probeert het bedrijf
met in totaal 5 enthousiaste mede-
werkers nog jarenzijn grote en klei-
ne klanten maximale service te bie-
den.

Zo stond hij zon veertig jaar gele-
den rond de jaarwisseling bij het
openen van een binnenkluis, waar-
van de sleutel afgebroken in het slot
stak, letterlijk tot aan de knieën in
het geld. Dat was de geteldeen keu-
rig gesorteerde geldvoorraad, be-
stemd voor transport naar de Ne-
derlandse Bank.

Oftewel: omdat we vaak te weinig
weten over monumenten, kan het
streven om die gebouwen in hun
oorspronkelijke toestand te herstel-
len gemakkelijk tot een stuk 'ge-
schiedvervalsing' leiden. Een voor-
beeld daarvan is de restauratie van
de Munsterkerk in Roermond. Een
eeuw geleden gaf de bekende Lim-
burgse architect P. Cuypers het
bouwwerk zijn Romaanse uiterlijk
terug, met de gelijktijdige sloop van
toevoegingen uit latere tijden, zoals
het waardevolle Gothische koor.
„Nu al bekijken kunsthistorici wat
er allemaal niet origineel is aan de
kerk", zegt Mertens, tevens direc-
teur van de Akademie van Bouw-
kunst van de Rijkshogeschool
Maastricht.Systeem

Ideaalbeeld
Bij die laatste twee projecten krij

Mertens heeft de tekeningen voor
veel restauratie-projecten in Lim-
burg vervaardigd. Onder meer prij-
ken op zijn architectonische staat
van dienst de kastelen Hoensbroek,
Vaalsbroek (momenteel conferen-
tie-oord), Strijthagen en Well, een
twintigtal kerken (waaronder het
Middeleeuwse zaalkerkje van Le-
miers) en tal van woonhuismonu-
menten en hoeven. De tekeningen
voor de geplande verbouwing van
kasteel Bluhmentahl (tegenwoordig
Huize Bloemendal) in Vaals tot een
hotel-restaurant zijn eveneens van
zijn hand. In voorbereiding is de
restauratie van kasteel Terworm tot
hotel-restaurant.

Mertens is inLimburg op het gebied
van restauraties een autoriteit, al-
hoewel dat maar één tak is van de
werkzaamheden van zijn bureau.
Zo waren leden van zijn groep met
de bekende architect Jo Koenen
verantwoordelijk voor het bekroon-
de ontwerp van de Heerlense stads-
bibliotheek.

Kql vierde generatie, Hubert Bi-
Mjj^off, doorbreekt daarmee het tra-■; "onele patroon van het handma-R 5copieren van sleutels. Deson-
Hl^ks beschikt ook hij, dank zij
& *>V "=

Van vac*er °P zooni:t< er een behoorlijke dosis ervaring
jd L Vakkennis ten aanzien van het
ai)1 tg bennen en repareren van sleu-
!ji' va

S en sloten. Alles wat met dit facet
rj( hg^^en ijzerwarenhandel te maken
a eft is daadwerkelijk eigen werk.

Aan toevoegingen uit latere tijden
wordt in de Hedendaagse monu-
mentenzorg bovendien wel degelijk

Feestviering
De jubileumvieringvandaag wordt
naar goed Limburgs gebruik inge-
zet met een dankdienst in de
St.Lambertuskerk om 17.30 uur.
Vanaf 19.00 tot 21.00 is er gelegen-
heid om te toasten op deze 125-jaren
jongeonderneming.

i i *8slaf(*"e sticntinë van het bedrijf in
-i tr^* verrichtte men alle voorko-

■n 11^6 werkzaamheden die betrek-
'|, g hadden op installeren van gas-
-I,L Waterleiding in huis, bedrijf en

setoor. Hekwerken werden in
d °^n smederij vervaardigd. Tot in

( W*aren twintig werden brandkas-
f Rfi^en geldkisten en zelfs fornuizen■r^-naakt.

Maar met de voortschrijdende tech-
niek in het vervaardigen van sleu-
tels en sloten was het voor het be-
drijf noodzaak een bepaalde voor-
raad in sleutels in huis te hebben.
Aanvankelijk zon tweeduizend
stuks, ongesorteerd in doosjes en
bakjes. Na een bezoek aan een be-
drijf systematisch opgeborgen en
inmiddels uitgegroeid tot' een be-
stand van veertigduizend stuks. Dat
systeem is inmiddels sterk vereen-
voudigd maar omvat toch heel wat
soorten.

gen en groeiende vraag naar meer
kwaliteit in de nieuwbouw.

in een vlucht uit bestaande wonin,°or niet tijdig in te spelen op de vraag naar meer kwaliteit
feigt Nederland in Europa achterop te raken op het gebied,at> bouwen en wonen. Dat stelde N. Van Velzen, directeur vane Nationale Woningraad, bij de start van het woningbouwpro-
*ct, dat in het kader van de NWR-BouwRAI 90 in Almere
ordt gerealiseerd.

De volkshuisvesting in de jaren ne-
gentig is er daarom mee gediend dat
nieuwbouw meer een voortrekkers-
rol speelt bij kwaliteitsontwikke-
ling. Dat aanpassing van de be-
staande woningvoorraad gebeurt op
basis van consumentenvoorkeuren
en nietop basis van gewenst geacht
bouwkundig onderhoud. Maar
vooral dat er meer inzicht wordt
verkregen in wensen, mogelijkhe-
den en ideeën van huishoudens ten
aanzienvan wonen en leefbaarheid.

Vijftien opdrachtgevers laten daar
225 woningen bouwen. Deze staan
stuk voor stuk model voor bouwen
en wonen rond de eeuwwisseling.
Het gaat om woningen diena de ex-
positie opreguliere wijze te koop of
te huur zijn.

Expositie
Het project in Almere-stad, Muziek-wijk, vormt de buitenexpositie van
de NWR-BouwRAI 90, de Vakbeurs
voor bouwen en wonen, die volgend
jaarvan 24 tot en met 27 april in de
RAI te Amsterdam wordt gehou-
den.

2'jn toespraak wees Van Velzen
°P dat in Nederland onvoldoende

'overleggend wordt ontworpen
j

gebouwd. Een te gedetailleerde
Jtelgeving, marktvreemde subsi-
stelsels, de bijna traditionele ver-
,*arlozing van de consument en de

samenhangende oneven-
?*'g grote invloed van opdrachtge-.rs, bouwbedrijven en gemeente-
£sturen, zo meende hij, hebben be-
lden en instelling te lang gebon-
0n aan deprodukten van de naoor-
-Bse fabrieksmatige bouw.

J-danks het feit dat elders in Euro-nieuwe wegen worden gezocht

én bewandeld op het terrein van
wonen, kiest de Nederlandse op-
drachtgever voor zekerheid. Een ze-
kerheid die dat overigens niet is!
Er doen zich in deze sector ingrij-
pende veranderingen voor. Demo-
grafische, sociaal-economische en
culturele ontwikkelingendie tot uit-
drukking komen in de snel wijzi-
gende wensen en behoeften van
woonconsumenten. Voeg daarbij
nog de overgang van een vragers-
naar een aanbiedersmarkt en het
beeld is compleet.
Degene, die dergelijke veranderin-
gen niet ziet of wil zien, mist straks
de boot en dat zal voelbaar worden

een eigen waarde toegekend. Mer-
tens: „Een gebouw wordt een mo-
nument genoemd als het genoeg
waarde heeft om behouden te blij-
ven. In principe moetje het conser-
veren zoals het is en nu is, met de
(waardevolle) veranderingen uit la-
tere tijden."
De hedendaagse monumentenzorg
gaat echter nog verder. „De actuele
opgave is pagina's aan de geschie-
denis toevoegen", zegt Hoensbroe-
kenaar Mertens, voorzitter van de
Bond van Nederlandse Architecten.
„Tot een hedendaags monumenten-
beleid behoort het uitganspunt dat
monumenten zoveel mogelijk een
maatschappelijke funktie vervul-
len. Slechts enkele monumenten
zyn van zodanig cultureel-histo-
risch belang dat zij als museaal ob-
ject bewaard moeten blijven", licht
hij verder toe in de Maastrichtse
nota.
Kortom: monumenten moeten
nieuwe functies krijgen, zoals ze in
de loop van hun geschiedenis al va-
ker zijn aangepast aan andere be-
stemmingen. Daarbij hoeft het mo-
nument niet geheel in oude stijl te
worden opgetrokken, maar kunnen
ook moderne toevoegingen en/of
wijzigingen worden aangebracht.

Mertens waarschuwt bij aanpassing
van nieuwe functies aan gebouwen
juistvoor toevoeging van 'historise-,
rende' ('oude') toevoegingen en de-
tails. Anderzijds moet ervoor wor-
den gewaakt dat geen waardevolle
delen van het monument aan de
nieuwe functie worden opgeofferd,
'verminkt' in de woorden van Mer-
tens. „Ergens moet een toilet ko-
men. Dat plaats je niet in de salon,
maar waar dan wel is niet zo een-
voudig. Dat is waar het om gaat: je
moet het gebouw lerenkennen, dan
ga jeer ook dekwaliteiten van zien."

Een degelijke studie van het te res-
taureren pand is dan ook noodzake-
lijk. Mertens: „Op de eerste plaats
moet je het gebouw goed inventari-
seren. Met een geoefend oog en vak-
kennis zie jeveel. Als ik dooreen ge-
bouw loop zie ik allerlei dingen. Een
gebouw zijn geschiedenis onfutse-
len, noem ik dat altijd."

De combinatie van taxatie van het
aangetroffene en de nieuwe func-
tie(s) die het gebouw moet krijgen
levert vervolgens een restauratie-
plan op. Dat er wel degelijk span-
ningsveldenkunnen bestaan bij het
toekennen van een nieuwe functie,
erkent Mertens volmondig. Een
oude kerk opdelen in appartemen-
ten is uit ruimtelijk oogpunt minder
geslaagd, zoals ook het onderbren-
gen van (te) kleine appartementen
in grote en hoge herenhuizen, zoals
bijvoorbeeld in Maastricht is ge-
beurd. „De nieuwe functie moet bij
het historische monument passen.
Je moet kijken naar maat en
schaal", zegt Mertens.

Theo sniekers

Nieuwe generatie
Zoon Hub is inmiddelshard op weg
om in de nabije toekomst hetbedrijf
over te nemen en heeft zijn vader
kunnen overtuigen van de nood-
zaak tot modernisering van appara-
tuur. De computergestuurde sleu-
telcopieermachine is daar de eerste
aanzet.toe. Daarmee heeft het be-
drijf een breed scala van mogelijk-
heden om op een snelle manier de
juiste serie sleutels te vinden en
over enkele weken zelfs via laser-
straal af te tasten en te copiëren.

Aanleiding
flAaU!iels maken bleef echter de roder?|Q^ad die door de bedrijfshistorie
*" be(PV. De huidige eigenaar van het

rjg7riJf, Jos Bischoff, raakte als 8-ja-
Irf H

ln de ban van sleutels en sloten.
C'^n t? t^c" ronc* 5 december bleek
■.**tfg bepaald vertrek in huis opeens

"-"jn ten' Naar het voorbeeld van
i^n Vaaer peuterde hij het slot met
jiUijn draadje open en ontdekte tot
ei tet-kf0*1"-* dat in diekamer de Sin-
■l Va**aascadeutjes werden bewaard.
\ Va?af die dag wilde hij alles weten
J sloten en zelfs cylinderslo-e'J nle maken had.

" Op de voorgrond de heer en mevrouw Bis'choff-Leers, daarachter van links naar rechts zoon
Huub (4e generatie), Herm Schopen en Jo heers.

Ten aanzien van beveiliging van ge-
bouwen en woonhuizen wordt het
steeds moeilijker te garanderen dat
met de huidige technieken sleutels
niet worden nagemaakt. Vrijwel al-
les is na te maken.
Er zijn maar enkele systemen die
gepatenteerd zijn. Bischoff IJzer-
waren geeft daarom in samenwer-
king met Zeiss Ikon, afdeling slo-
ten, advies over sluitsystemen die

v^g zijn fijngevoeligheid voor, en
bfar^gheid in het openen van

; lic ndkasten werd door zowel justi-
bedrijven gebruik gemaakt.

Vh slogan: 'Je moet het hart van
é Slot weten te vinden. Aan de

kif, van een eenvoudige vergelij-g maakte hij ons duidelijk wat
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SVEN-themadag
energiebeheer
in gemeenten

„2?Rechts de oudste door het bedrijf gebruikte sleutelcopieerma-
-oWjtte, omgebouiüd om klaviersleutels te maken. Daarvoor en-
ictf'jj *e handgemaakte sloten en links de nieuwste aanwinst, eenit*! °THputergestuurde sleutelcopieermachine.

'Kwaliteit bouwen en wonen
Nederland raakt achterop'

VWR-directeur Van Velzen bij start buitenexpositie BouwRAI90: # Ir P. Mertens
tegen de
achtergrond van
het door hem
gerestaureerde
middeleeuwse
kasteel
Strijthagen, in de
18de eeuw
verbouwd tot riant
buitenhuis.

Autoniatiserine

Gemeentebesturen kunnen aan-
zienlijk bijdragen aan de beperking
van het energieverbruik. Dat bleek
dinsdag jl. in Apeldoorn tijdens de
themadag Energiebeheer in ge-
meenten: 'Registreren en bewa-
ken; in hoeverre automatiseren?'.
Initiatiefnemer en organisator van
de druk bezochte bijeenkomst was
de Stichting Voorlichting Energie-
besparing Nederland (SVEN).

Jaarlijks geven we in Nederland
met elkaar zon 35 miljard gulden
aan energie uit. Daarop is een be-
sparing mogelijk van 30 procent, in
geld 10 miljard gulden. Dat bespa-
ringspotentieel kan worden be-
reikt door de installatie van innova-
tieve technieken (besparing 6,5
miljard) en door verspilling van
energie tegen te gaan (besparing
3,5 miljard).

Het indammen van deze 'verspil-
lingspias' is het werkterrein van
SVEN, binnenkort geïntegreerd in
één organisatie met Novem (Ne-
derlandse Maatschappij voor Ener-
gie en Milieu), de organisatie die
zich bezighoudt met onder meer in-
novatie. Dit Energiebeheer moet
de basis vormen voor verbetering
van de voorwaarden waardoor bij-
voorbeeld de toepassing van inno-
vatieve technieken ook werkelijk
kan leiden tot de gewenste bespa-
ring.

Maar dit energiebeheer is niet lou-
ter en alleen een kwestie van tech-
niek. Even belangrijk zijn aspekten
als interne organisatie, kommuni-
katie, gedrag en ook de faktor
mens blijkt niet zo maar uit te slui-
ten. Ondanks alle automatisering
blijft de mens defeitelijke kern van
het energiebeheer, degene die het
proces van energiebesparing moet
beheersen.

Dat beheer start met registreren en
bewaken van verschillende ener-
giestromen, aktiviteiten die zich
uitstekend lenen voor automatise- -
ring door het steeds groter worden-
de aanbod in hard- en vooral soft-
ware. Als mogelijkheden tot auto-
matiseren werden genoemd het
handmatige werken of het werken
met een spreadsheet-programma
op een PC waarbij de computer als
veredelde rekenmachine wordt ge-
bruikt.
Voorts de mogelijkheid met een
voor deze specifieke taak ontwik-
keld PC-programma zonder kop-
peling met de technische installa-
ties in gebouwen. Voordelen: snel-
le, juiste en overzichtelijke rappor-
tage aan alle belanghebbenden
waardoor meer tijd vrij komt voor
het begeleiden van gebouwenbe-
heerders en motiveringscampag-
nes. Nadelen: hoge aanschafkosten
voor een dergelijk systeem.

Tenslotte werd aandacht besteed
aan confectie-programmatuur ge-
koppeld aan een gebouwenauto-
matiseringssysteem op afstand, dat
vaak alleen rendabel is bij grote
aantallen gebouwen of bij grote,
complexe gebouwen. Met als na-
deel dat men zich beperkt tot de
techniek en de aspekten interne or-
ganisatie, kommunikatie en gedrag
gemakshalve worden vergeten,
waardoor geen optimale besparing
wordt bereikt.

Ook wordt vaak een energiecoördi-
nator benoemd om het beheer in
goede banen te leiden. Hij moet er-
voor waken geen 'papier te schep-
pen' in de vorm van nota's met in-
gewikkelde berekeningen en on-
uitwarbare cijfertabellen. Gesprek-
ken met één persoon, met een
groep, diskussies en trainingen
verdien devoorkeur.

De pas verschenen informatiegids
Vloeren en wanden' maakt het de
klant makkelijk om nieuw mate-
riaal voor een vloer of wand te kie-
sen. Het grootste deel van wat er in
die materialen op de markt is, komt
uitgebreid aan de orde. Dat geeft
sen goed overzicht. Doe-het-zelvers
kunnen er meteen praktische aan-
wijzingen uit oppikken, maar wor-
den ook gewaarschuwd tegen on-
verantwoorde beunhazerij. Het is,
aldus de gids, een hachelijke zaak
am bijvoorbeeld een natuurstenen
vloer zelf te leggen of dat door een
beunhaas te laten doen. Een over-
zicht van het hele scala van produk-
ten en een globale prijsindicatie ma-
ken deze nieuwe gids compleet.
In de tijdschriftenwinkel voor 4,95
gulden verkrijgbaar.

(ADVERTENTIE)
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Onroerend goed te huur gevraagd

Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Huis- te huur gevr. Min 3
slpks'., Br.o.nr 80866, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heeden.
Student sportschool zoekt
vrjé " WOONRUIMTE in
Schaesberg of direkte omg.
Vanfteen, tel. 04765-1550.
Te h. gevr. omg. VAALS-
Gurpen woning of kl. huis.
Br.o.nr. B-0917 LD postbus
3f00,k 6401 DP Heerlen.
Jong werkend echtpaar
zoekt WONING 3 slpks. om-
g. Beek/Spaubeek/Schin-
nen/
Sèhimmert huur plm ’ 750,-
Belna 19 u. 04490-79846.
T« h. gevr. OPSLAGRUIM-
TE plm. 60 m2, omg.
Bocholtz. Tel. 04404-1603.
Hjjis te h. gevr. min. 4 slp.k's
omg. BRUNSSUM-Heerlen,
pr. tot ’ 2.000,- p.mnd. Tel.
Q\ 0-4507978.
Rustig gelegen HUIS of deel
van een boerderij. Tel. na 18
ugr 045-727066.
SPOED te h. gevr. in Geleen
of dir. omg. appartement of
flAt. Huurpr. tot ’ 800,-. Tel.
04459-1680.
Té huur gevraagd GARA-
GEBOX omgeving Land-
gtaaf. Tel. 045-317083.
Student zoekt per 1 juli
woonruimte in MAAS-
TRICHT, liefst centrum. Tel.
08306-22063.

Studendt 18 ir. zkt. kosthuis
in MAASTRICHT of dir. om-
gev. v.a. aug.-sept. a.s. Tel.
045-314359.
Wij vragen voor onze cliën-
ten 4 slpk. woningen cq
bungalows vanaf ’ 1.250,-
-tot ’2.000,- p. mnd. in
OOSTELIJKE Mijnstreek.
Bemidd. Bureau Silvertant.
Tel. 045-311286. Hét adres
voor al uw verzekeringen.
Kantoortijd. 09.00-17.00 u.
Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
'89 te Sittard: Eensgezins-
woning. Huurpr. tot ’650,-.
Br.o.nr. B-0760,, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
In de regio SITTARD - Ge-
leen - Beek, zoeken wij op
korte termijn een ruime wo-
ning (liefst vrijstaand) op
goede stand. Bij voorkeur
grote woonkamer, 4 slaapk.,
zolder met vaste trap, gara-
ge en tuin, tel. 04490-12892
Te huur gevraagd grote wo-
ning met 3-4 slpks. of bun-
galow, m.i.v. 1-8-'B9, pr. tot
’1.500,- in SITTARD of
omg. Reacties: Postbus
8046, 6060 AA Posterholt.
Te huur gevr. huis m. gr.
zitk., 4-5 slpks. of tweeblok
in Sittard of omg. Voork. v.
kleine tuin. Br.o.nr. B-0911,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te h. gevr. WONING met 3
slpks. voor 1 jaar met ing. v.
1-8-'B9 in Hrl. of omg.
Huurpr. Max. ’ 700,- p.mnd.
Tel. 045-753169.
Te h. gevr. gedeelte BOER-
DERIJ of vrijstaand huis.
Tel. 05724-1910.

Onroerend goed te huur aangeboden
i " ■■■■■■■-■■■■■■

Te huur
Overname inlijsterij

Winkelruimte van 100 m2met kelder, gelegen op de hoekvan de Oranje Nassaustr./Stationstr. te Heerlen. De winkel-
ruimtes zijn verdeeld in twee verkoopruimtesvan 40 en 60m2, met kelder, keuken en opslagruimte. Winkelpand van
40 m2metkelder is momenteel in gebruik als INLIJSTERIJ

Welke compleet overgenomen
kan worden

) Inl. uitsl. telef. 045-715902 b.g.g. 045-216734.
Ter

overname aangeboden
een

complete inlijsterij
inrichting mcl. voorraden machines enz.

Tel. 045-715902 b.g.g. 045-216734.
Te huur

Winkelpand Centrum Heerlen
hoek Oranje Nassaustr./Stationstr.

Winkelruimte van 100 m 2
met droge en ruime kelder en keuken. Winkelruimte is

momenteel verdeelt in 2 verkoopruimtes van 40 en 60 m2.
\ Tel, inf. 045-715902 b.g.g. 045-216734.

Te huur centrum van Heerlen
HORECABEDRIJF MET BOYENWONING
Zonder contanten onnodig te reflecteren.

Voor nadere informatie gelieve u kontakt op nemen met
J.W. Offermans Makelaardij o.g. B.V.

Tel. 043-217500 - 04405-3333.

FLAT
te huur aan de Markt te
Hoensbroek. Nadere

inlichtingen tel.tussen 09.00
en 18.00 u. 045-229322 na
18.00 uur tel. 043-254987.

Weg. omst. t. overname
aang. Café TAVERNE (ook
gesch. v. club-bar) gelegen
aan drukke Rijksweg. Omg.
Mol. Huur ’375,-. 09-
-3214815060.
Per 1-8 te huur KAMER
keuk. badk. v. student(e)
Oirsbeek, na 14.00 u.
04492-1466.
KERKRADE te huur bij cen-
trum: Woning met 3 slaap-
kamers. Tel. 04746-5519.
Te h. zeer mooie EENGE-
ZINSWONING, groot balkon
KI. tuin, 2 badk., gasten-w.c
garage 90 m2, Kerkrade in
de buurt van de grens, DM
750,-, excl. Br. o. nr. B-0887
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
APPARTEMENT te h.; zit/
slaapk., badk. met ligbad,
keuken en balcon, hr. pr.

’ 595,- per mnd. Inl. tijdens
kantooruren 045-722073.
Te h. eenpers. APPARTE-
MENT all-in ’550,- p.mnd.
Tel. 045-725595.
Te huur luxe APPARTE-
MENT Teuven, (B), 2 km
van Slenaken. 04406-15595
MAASEIK België, rustig gel.
mooie app., vrij uitzicht, 2-
of 3 slpks., va. ’ 500,- p.
mnd. Tel. 076-653377, Bel-
qi»09-3211566918.
Te h. in Brunssum, rust. gel.
2 kamer BOYENWONING,
ged. gemeub., ’ 575,- mcl.
serv. kosten. Schrijf naar
Postbus 6014, 6440 DA
Brunssum.
RESTAURANT in Bruns-
sum. Reeds jaren goedlo-
pend bedrijf. Goede ligging
met veel park. ruimte. Huur

’ 1.285,- p. mnd. Kooppr.
mv. op aanvraag. Horeca-
bureau Frits van Dijck. (Be:
ed.Tax.Horeca-inv.) 043-
-475732.
'Pet ï juli 1989. BOYEN-
WONING met 2 slp.k's.
Kooiweg 46A te Elsloo.
Huurpr. ’ 700,- p.mnd. mcl
water. Tel, ml. 04490-77631
Te h. te HEERLERBAAN,
ruime Boyenwoning met 2
slp.k's, compl. inger. keu-
ken. Huur ’575,- p.mnd.
Huursubs. mog. Bautscher-
weg 28. Tel. 045-421064.
HEERLEN: Te h. ruim
APPARTEMENT met tuin
en garage. Aanvaarding
1.-7-'B9. Tel. 045-753453.
FRITURE goedlopende
buürtzaak in Hoensbroekopp. 40 m2zonder woning.
Kooppr. opstal en mv.

’"65.000,-. Horecabureau
Frits van Dijck ( beëd. tax.
Hojeca- mv.) 043-475732.

FRITURE met restaurant in
Heerlen z. woning, goed gel.
en compl. ingerichte zaak
met hoge omzet. Huur
’1.500,- p.mnd. Kooppr.

1 bedrijf ’69.500,-. Horeca-. bureau Frits van Dijck (be-
i edigd taxateur Horeca),
l 043-475732.
i. Hoensbroek, Kouvenderstr.. 143, BOYENWONING.2

kamers, 1 keuken, douche,
; zolder en eigen opgang.. Min. huurperiode 2 jaar. Tel.1 045-221263 na 12 uur.. Te huur in KERKRADE; rus-

tig gelegen goed onderhou-

" den appartementen-com-
plex, ook zeer geschikt voor

; ouderen. Een-kamerappar-
! tement ’314,44 mcl. ser-. vicek.; Twee-kamerappar-
J tement ’ 444,49 mcl. Ser-

I vicek. en ’ 497,30 mcl. Ser-- vicek. De appartementen
zijn voorzien van een indivi-
duele CV-installatie en goed- geïsoleerd. Afspraak voor

' bezichtiging: Dhr. Savel-
■ berg, tel. 045-462605. In-

schrijving onder vermelding

" van naam, adres woon-
plaats en gezinssamenstel-. ling naar: N.S.A.W., postbus
741, 5201 AS 's Hertogen-
bosch, tel. 073-120911,; Mevr. A. Oerlemans.

i KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.

" g. 452269.
'. Te huur APPARTEMENT v.

alleenst. of paar te Kerkra-. de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. excl. BAR annex club. te Kerkrade, top lig. (h.g., omzet), geh. in top kwaliteit. inger. Moet U beslist zien,- borg vereist. 045-423265.

' KERKRADE-W. 2 App.,
woonk., keuk, 3 slp.k's;
woonk., keuk. l-vorm, 1 sip.
k. Beide met douche, w.e.
en berg. Excl. ’ 600,- en

[ f 380,-. Tel. 045-440887.
KERKRADE, woning te huur. voor alleenst., 2 vrienden of: 2 vriendinnen. Tel. 045--.451867.
Te h. complete WONING.. Slakstr. 3 Kerkrade. Inl. na
14.00 uur.

" Klimmen te huur klein AP-
I PARTEMENT all-in ’ 500,-.. 045-753207

Te h. Gerenov. huis m. tuin,
! 3 slpks. LANDGRAAF. ’ 800,-. excl. 045-322463

Te huur APPARTEMENT (2■ kamers) gestof. en gemeub.
in land. omg. v. Maastricht,

| min. 1 jr. ’ 725,- mcl. 043--, 217336.
I Te h. SCHINVELD, ge-

meub. appartement, woonk.
o. keuk., slpk., douche, wc,

| ’ 650,- mcl. 045-254408.

■ Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-

-1LO de volgende dag al in het

" Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966

Onroerend goed te koop aangeboden
Voor taxaties, aankoopbemiddeling en hypotheken.

VODLPM*VAN DE PAS ~M~\TT MAKELAAR/TAXATEUR O.G. -~ m
Frans Erensstraat 16 " 6367SK Voerendaal " Te1.045-7506007750610

Heerlen 65 bouwkavels
Uitbreidingsplan Zandweg

630 m2tot 1300 m 2
Prijzen vanaf ’ 93.000 v.o.n.

Inlichtingen bij:
Vastgoed Ontwikkelings Centrum B.V.

tel. 045-740900
Grouwels.Daelmans Vastgoed B.V.

tel. 043-254565

■mrUK

Representatief vrijst. kantoorpand
plm. 200 m28.V.0. Kummenaedestraat 10, Geleen, ook
geschikt als woonhuis, geh. voorzien van vloerbedekking
stoffering en verlichting, ’ 258.000,- k.k. vrij per 01-11-89.

Tel. 04490-50885, eventueel te huur.

Grote villa Lanaken (B)
beste stand, aangel. park, 4555 m2, 5 slpks., bad/douches,
zwembad, gr. living, hobbyr., garages, bergingen. Br. o. nr.

B-0889 Limb. Dagbl., postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

Beek-Geverik
Veenweg 4. Te koop rustig gelegen vrijst. oude won. met
privacy. U-vorm. binnenpl. met 8 m. vakwerk muur.
Ind. 4 k., kl. keuken, hal, berging, kelder. 1e verd. 3 slpks.
met dakschuinte en ged. open zolder. Tuin en hulsweide,
tot. opp. 1800 m2. lets voor liefhebber om op te knappen.

Aanvaarding direct.
Pr.n.o.t.k. Open dag 27-28 mei, 3-4 juni 13.00-17.00 uur.

Bocholtz
vrijst. dubbel woonh. met 2 garages. Alle voorzieningen

o.a. cv. apart. Landelijk gelegenop prachtig grondstukvan
2000 m2. Met totale privacy. Voor diverse doeleinden te

gebruiken. Woonopp. 1e huis 140 m2; 2e huis 80 m2. Tuin-
werkplaats 38 m2. Pr. ’ 220.000,- k.k. Tel. 045-442989, op
< werkdagen na 16.00 uur.

Eindhoven
2 onder 1 kap, geschak. door garage, 4 slp.k's, badk. met

douche en v.w. Veel extra's. Event. dir. aanvaardbaar.
Maas, makelaar. 040-445455.

Riante patio bungalow
Aambos - Heerlen

Nog slechts één fraaie bungalow vlak nabij het centrum,
uitgevoerd in witte steen en voorzien van alle luxe. Prima

indeling o.a. L-living 42 m2, keuken, bijkeuken, luxe
badkamer, 2 of 3 slaapkamers, garage, patio-tuin.

Prijs ’ 279.600,- v.o.n.

Makelaardij 0.g.. Taxatiea. IwlaalHypotheek — Adviescentrum
jffaljVJelß■■■ekéfjal Ruys de Beerenbioucklaan 28 KIV/K»CICIU TlO 6411G8 Heerlen NVM
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Villa Lathyrus,
Hal met vide en studie, living 60 m2, keuken, bijkeuken. 1e
verd: 4 slaapkmrs. en badkmr. Prijsindicatie ’ 207.000,-

Hamar info tel: 045-210719

Oirsbeek
Te k. prachtige vrijstaande semibungalow. Perc. opp.
plusm. 750 m2, bwj. 1973. Ind.: souterrain: dubbele garage
gr. provisieruimte, cv.-ruimte; beg.gr.: hal met garderobe
en toilet, woonkamer met open haard, gr. eetkamer, luxe
keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, douche,
dubbele v.w. en toilet; verd.: gr. slaapkamer, badkamer met
douche, v.w en toilet, dakterras. Tuin met optimale privacy.
Pand goed geisol. en voorzien van electronische beveili-
gingsinstallatie. Aanvaarding in overleg. Vr.pr. ’ 425.000,-
-k.k. Inl. tel. 04492-2588 (tijdens weekend overdag, op

werkdagen na 18.00 uur).
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Schinnen
Royaal landhuis met bijgebouwen, voor vele doeleinden
geschikt, met tuin en weiland, plm. 10.000m2. Centraal

gelegen t.o.v. Aken/Heerlen/Maastricht en Sittard.
Landelijk gelegen in beschermd buitengebied. Voor nadere

info. Tel. 04493-2178

Te koop
Cafépand

te Schinveld, Brunssumerstr. 8. Geen brouwerijverpl. Ook
voor andere doeleinden gesch. Inl. Scholl. 04746-1285.

Suche
1-Familienhauser und Bungalows in Gulpen, Kerkrade,
Simpelveld, Vaals, Landgraaf, Heerlen, Epen u. Mechelen.
Immobilien Brausen Molenkamp. Tel. 04454-3637.

Exclusieve woning
Monumentale 17e-eeuwse voorm. herenboerderij met i.d.
binnenhof 625 m2, aang. tuin. Gel. in dorpskern, centraal
t.a.v. Geleen, M'tricht en Heerlen. Perceel 18.6 are.
Woonh. met gew. kelders, royale living, werkk. metLod. XV
schouw, gr. Hal, 5 ruime slpks. en overige. Tot. 1400 m3.
Verder gebr.ruimten 1600 m3, e.o. bijgeb. in 1900 m3.
Aanv. i.o. Pr.n.o.t.k. Br.o.nr. B-0913, LD, Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.
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Valkenburg aan de Geul
Uniek en zeer landelijk, a.d. rand van Valkenburg, gelegen
vrijstaande patio-bungalow met vrijblijvend uitzicht over

Geuldal; vrijliggende garage en berging, goed aangelegde
tuin. Indeling: o.a. royale vide hal, toilet, L-vormige woon-
kamer 46m2 met openhaardpartij, studieruimte-12m2-

-aansluitend a.d. woonkam., dichte keuken, bijkeuken, bad-
kamer en 3 si. kamers, alles gelijkvloers; sousterain 1 slpk/

werkkamer en CV ruimte; betegelde patio -30m2- met
open haard; veel privacy; perceelopp. 865m2; Aanvaarding

op korte termijn . Vraagprijs ’ 420.000,-. k.k.

gr.m.li. jpröpper
Beëdigd taxateur en makelaardij Onroerend Goed.

Wehryweg 25, Valkenburg a/d/ Geul
Tel. 04406-15010 of 13246 Zat, van 10 tot 13 uur.

Schinveld ’ 75.000,- k.k.
Pastoor Greymansstraat 2. Halfvrijstaand woonhuis met

grote tuin. Moet aan opgeknapt worden.
Kerkrade-West ’ 75.000,- k.k.

Akerstraat 60. Winkelpand met grote tuin en boyenwoning.
Ruime parkeergelegenheid. Enig achterstallig onderhoud.

Voor verdere informatie:
Troost Onroerend Goed, Heerlen

Tel. 045-717976.
U wilt een huis kopen?

U wilt Uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onr. goed
maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen ' finan-
cieringen - hypotheken.

Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.

Heerlen
Rotterdamstraat 68.

(Schaesbergerveld). Goed
onderhouden woonhuis met
cv. en tuin. Ind.: geheel on-
derkelderd, hal, toilet, keu-
ken, woonkamer, tuin met
terras (op zuiden) en ber-
ging. 1e Verd.: 3 slpkrs.,

badkamer met douche en
vaste wastafel. 2e Verd.: ro-
yale hobbyzolder. Hardhou-
ten ramen cri kozijnen met
dubbele beglazing en rollui-
ken, nieuw dak. Bwjr. 1952.

Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 85.000,- k.k. ca.

’ 503,- p/mnd. netto.

NVM
makel*ahJ

ciquinci
045-715566.
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Heerlen
Van Limburg Stirumstr. 49
Hoekwoning met cv., tuin
en berging (mogelijkheid

voor garage). Ind.: kelder.
Beg.gr.: woonkamer en

dichte keuken met eenvou-
dige inrichting. 1e Verd.: 3
slaapkrs en geh. betegelde

badkamer met douche, toilet
en vaste wastafel. 2e Verd.:

via vaste trap bereikbaar
met slaapkamer, cv.-ruimte

en zolder.
Prijs ’109.000,-k.k.

ER
NVM
makeiaarJ

ciquinci
Tel. 045-715566.

Heerlen
Laanderstraat 93.

Nabij centrum. Woonhuis
met cv. Ind.: kelder, hal m.
plavuizen, woonk m. open-
haard en parket, keuken,
badkamer m. douche en

v.w., toilet, berging binnen-
plaats (achterom bereik-

baar). 1e Verd.: 3 slaapkrs.
Aanv. in overleg.

Prijs ’ 67.500,-k.k.

eva
NVMmakelaarJ

ciquinci
045-715566.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Te koop
België bij Eupen vrijstaande

Luxe villa
bwj. '80, grote garages
open haard, grondopp. 1800m2, Villa bestaat uit 2 wo-
ningen elk 250 m2. Zeer lu-
xe afwerking. Prijs DM
530.000, Imobiliën Irene
Schulz, tel. 09-4924713427.

Brunssum
Hazekampstr.4 : rustig gest.
ruim sfeervol gerenoveerd
woonhuis met berging en
tuin md.: beg.gr. hal, kelder,
woonkamer met open royale
eetkeuken, douche, toilet.
Verd.: 3 slaapk., zolder, cv.
Pr. ’ 105.000,- k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard.

Tel. 04490-10855.

Vrijstaand
Gem. Voerendaal. 700m2. 3
slpks. keld., zolder. CV Gas.

Gr. loods met zolder

’ 225.000,-.
Vrijstaand

Gem. Vaals. 2500m2. Gar. 4
slpks., keld., zolder. CV gas

’ 250.000,-.
Vrijstaand

Gem. Simpelveld. 2500m2.
CV gas, 3 slpks., keld., zol-

der. Incl. bouwpl.

’ 325.000,-.

Vrijstaand
Gem. Gulpen, plm. 7900m2,
3 slpks., badk., kelder, CV

olie. Grt. loods, ’ 390.000,-.
Vrijstaand

Gem. Gulpen Ca. 2300m2.
Tot. 11 krs. Dubb. gar., keld.

zolder. CV gas en Olie

’ 225.000,-.

Vrijstaand
Gem. Gulpen, plm. 1000m2,

4 slpks.; keld. zolder. CV
gas ’ 240.000,-.

Vrijstaand
Gem. Gulpen 440m2. Voor

vele doelen geschikt. Gr.
loods 7a 8 krs. Dakterras.

’ 225.000,-.

Makko Gulpen
Taxatieburo-makelaardy.

Rijksweg 67, Gulpen.
04450-2182. Lid NVM.
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Hoensbroek
Amstenraderweg 105.

Vrijstaand woonhuis met
garage, cv. en kleine tuin.

Ind.: kelder, hal, toilet,
woonk. m. openhaard, stu-
deerkamer, keuken en ga-
rage. 1e Verd.: 3 slaapkrs,

badk. m. ligb., v.w. en 2e toi-
let, aparte douche. 2e Verd.:
zolder. Bwj. ca. 1955, Perc.

264 m2. Aanv. direkt.
Prijs ’ 129.000,- k.k.

;.;
NVM

ciquinci
045-715566.

Te koop in
Kerkrade

Halfvrijst. woonhuis: Gr.
woonkamer, 4 slks., garage
en ruime mooi aangel. tuin.

Tel. 045-412113.

Kerkrade
Akerstraat 150 E

1-persoons appartement op
3e verdieping. Indeling o.a.
beg.gr.: berging en parkeer-

plaats. 3e Verd.: entree,
woonkamer/keuken (ca. 28
m2), 1 slaapkamer, badka-
mer en bergkast. Voorzijde
dubbele beglazing, dak- en
spouwmuurisolatie. Servi-

cekosten ’ 65,- p/mnd.
Overname rijkspremie e-
ventueel mogelijk. Geen lift.
Prijs ’ 69.000,-k.k.

m
NVM
MAKfcLAAHJ

ciquinci
045-715566.

Schaesberg
g. onderh. woonh. met tuin
20 m., cv en berging.. Ind.:

woonk. met parketvl. 32 m2,
open keuken, 3 slpk., badk.,

zolder, ’ 109.000,- k.k.
045-243040.

übach O worms
rustige gelegen en uitst. on-
derh. halfvrijst. woonh. m.
gar., cv., voor-en achtertuin
m. terras, dichte keuk., 3 sip.
k's, ligb., zolder via vliezo-
trap. geh. kunstst. ramen en
deuren. Dubb. beglaz. Perc.
opp. 320 m2. pr. ’ 137.500,-
-k.k. 045-419477.

Oirsbeek
Vrijstaand herenhuis, gara-
ge, studeer/werkk., cv., pro-
visiekelder, garderobe, hal,
w.c, w.k. mog. open n., gr.
eetkeuken, serre (32 m2).
Aangel. tuin, 3 slpkrs.,
badk., 2e w.c, v.w., dakter-
ras 40 m2, bergzolder, geï-
soll. Perc. opp. 760 m2.
Aanv. in overl. Prijs op aan-
vraag. Tel. 04492-1699.

Uw huis
snel en vakkundig
verkopen

wij bemiddelen graag voor U

Marinus
Krljntjes

Makelaar-Taxateur o.g.
Kummenaedestr. 72

Geleen, tel. 04490-51544.

■i

Schaesberg
Honigmannstraat 50.

Fraai vrijstaand landhuis
met cv., garage en tuin.

Bwj. 1981. Ind. sout.: 4 ro-
yale kelderruimtes (o.a. voor

hobby, was, cv. en provi-
sie). Beg. gr.: hal (ca. 14m2), L-vorm. woonkamer

(ca. 57 m2) met o.a. open
haard, aparte keuken (12m2) met luxe eiken keuken-

inrichting, bijkeuken en rui-
me garage. 1e Verd.: royale
overloop met toilet en berg-

kast, 4 slaapkamersen bad-
kamer met douche, ligbad
en 2 v.w. 2e Verd.: vliering.

Spouw- en dakisolatie, dub-
bele beglazing, grotendeels
ingebouwde rolluiken, hard-
houten ramen en kozijnen.

Perc opp. 585 m2.
Prijs ’ 345.000,- k.k.

È
NVM
MAKEL-AAFy

ciquinci
045-715566.

Schaesberg
vrijst. woonh. met gar. bwj.

'80, perc. 323 m2, dubb. kel-
der, woonk. met open haard
kachel, eiken keuken met

app., gehele part. met plav.
3 slpks, badk. met ligb. en

2e toilet, zolder. Woning met
hardh. koz. en roll., pr.

’ 182.000,- k.k. Tel. 045--Wijlre
Rustig gel. gesch. woning,, bwj. '80, goed onderh. tot.
perc. 160 m2, woonk. 33m2, open haard, afz. keuken

3 slpk, mog. 4e slpk, gar. m.
vliering. Geh. geisoleerd
hardh. kozijnen, vr. pr.

’ 139.000,- kk 04450-3120
Te k. BOUWGROND gel.
Dilsen (B) opp. 1500 m2.
Tel. 04498-55217.
SUSTEREN te k. halfvrijst.
woonhuis met garage en gr.
tuin, ruime w.k. luxe aanb.
keuken, 4 slpks, douche, 2e
toilet, zolder via vlizotrap.
Geh. geisol., gedeeltelijk
dubbel begl. Vr.pr.

’ 149.000,- kk. 04499-2970
AMSTENRADE te k. bunga-
low. Kavelgr. 260 m2, woon-
k., keuk. 45 m2, 2 slpks,
badk. w.e. garage, berging,
pr.n.o.t.k. 04492-2060.

BOUWGROND te k. 10 are
41 ca. in bosrijke omgeving.
In België gelegen tussen
Malmedy en St. Vith in
Schoppen. Tel. 09-31-80-
-445474.
Te koop Dilsen-Lanklaar-
België: 10 min. van Genk,
25 km Maastricht, luxe
BUNGALOW in bosrijke
omgev. 0.8. op 10 are en 45
are aanpal. bos., living, in-
ger. keuken, hal, badk., w.c,
3 slpks., veranda, terras,
garage 2 auto's, cv. mazout
en kolen, alles kelder, zolder
mogelijkh. 3 slpks., pr.
4.500.000 Bfr. Inl. tel.
09-32.11.657842.
BOCHOLTZ, royaal, uitst.
afgew. halfvrijst. woonhuis
met cv (bwj. '75). Ind.: beg.
gr., hal, woonk., toilet, goed
geinstal. keuken. 1e Verd.: 4
slpks., badk. met douche,
vw, 2e toilet. 2e Verd.: grotebergzolder, vlizotrap. Pand
is voorzien van nw. hr. cv-
instal. en isol. totaal pakket.
Gr. gar. (2 auto's) en ber-
ging, tuin. Prijs ’152.000,-
-k.k. Aanv. i.o. Tel. 045-
-442992.
BRUNSSUM. Klingbemden
62 te k. prachtig vrijstaand
landhuis, perc. opp. 450 m2.
Ind.: grote hal met gardero-
be en toilet, woonkamer 45m2met open haard, luxe
keuken, ged. overdekt ter-
ras, grote inpandige garage
met berging en zolder.
Verd.: 3 ruime slpk., badka-
mer m. douche, bad, 2e toi-
let, zolder via vlizotrap.
Hoogwaardig geïsoleerd o.
a. voll. thermopeen, mooie
tuin. Vr.pr. ’278.000,- k.k.
Inl. 045-250087.
Te koop BRUNSSUM, uitst.
gel. vrijst. villa, L-woonk. (60
m.2) parket, 5 slpks, 2 badk.,
oppervl. 990 m2, pr.n.o.t.k.
Kruisbergstr. 68. Tel. 045-
-271731 Of 252520.
BRUNSSUM, Walcundus-
str.9. Onder modern arch.
gebouwd halfvrijst. woon-
huis m. garage en gel. nabij
plantsoen. Ind.: r. hal,
woonk. plm. 42 m2. open
haard en schuifpui n. mooie
zonnige siertuin, keuken m.
app. Verd.: 5 r. slpks., badk.
m. ligb., 2e toilet etc. Vaste
trap zolder. Vr. prijs
’159.000,- k.k. Brunssum,
Op gen hoes 71. Luxe mo-
derne tussengel. woonhuis
met cv., hobbykamer/c.q.
slaapk. Grote living plm.
50m2 aansl. naar groot bal-
kon, witte keuken met app.,
2 slpks., badk. met ligbad,
2e toilet etc. Opt. isolatie.
Vraagprijs, ’ 95.000,- k.k.
Marinus Krijntjes. Makelaar
& tax. 0.g., Geleen. Tel.
04490-51544.
Te koop APPARTEMEN-
TEN (Hotel) te Epen. tot 43
pers. met garage, parkeer-
plaats, terras, tuin. pr.n.o.t.k.
04455-1268.
Halfvrijst. WOONH. op 300m2, garage, zolder, perf.st.
vaste pr. ’154.000,- Wim-
mersstr. 20, Eygelshoven.
Tel. 045-453300.
Te k. halfvrijst. huis gel.
Groenseykerstr. 7A,
GELEEN. Prijs ’80.000,-.
Te bevr. 04493-1659.
GELEEN, halfvrijst. woonh.
m. carport. Woonk. ged.
parket en ged. plavuizen,
keuk. (geinstal.) douche, vw
en toilet, kelder, verd. 3
slpks., zolder. Tuin plm. 25
m. diep., berging. Geh. pand
voorz. v. rolluiken. Beg. gr.
voorz. v. dubb. glas. Tel.
04490-44873.
Te koop vriendelijk landelijk
gel. halfvrijst. huis te GEUL-
LE: 5 slpks., studeerkamer,
atelier, stalletjes, dubbele
carport, geh. onderkelderd,
tuin op het zuiden, weilan-
den met fruitbomen, opp.
3500 m2, vlakbij scholen,
bos, tennisbaan en open-
lucht zwembad. Pr.
’218.000,-. Tel. 043-
-641239.
LANDHUIS te k., 4 slpks. en
tuin plusm. 1200 m2, Trich-
terweg, vr.pr. ’ 275.000,-,
tel. 045-724690.
Centr. HEERLEN te k. Ap-
partement, zeer mooie ligg.,
ruime hal. toilet, gr.woonk.,
app. keuken, 3 slpk., badk.,
m. 2e toilet, zeer goed on-
derh.Tel. 045-719201.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 35 m2. met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4 m. (merk
"Rosé" kl. blauw/ wit), 3 sl-
pks, met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlie-
zotrap n. ruime zolder, ga-
rage m. cv., tuin. Ged. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Tuinstr. 10 Heerlen. Te
bez. na tel. afspr. 045-
-217425.
WOONH. te k. Schaesber-
gerveld, den Haagstr. 25,
tel. 045-723764 na 18 uur.
Huis is i.z.g.st. Beslist de
moeite waard om van bin-
nen te bezicht. Bij snelle af-
wikk. v. verkoop leuke eind-
pr'js.
Te k. Vrijst. woonhuis bwj.
'26 met cv. gas, gar. en
1000 m 2grond. Ind: o.a.
woonk., eetkeuk., 4 slaapk.,
badk. m. ligb. en hobbyruim-
te. Prijs ’175.000,- k.k.
Rdr. Hoenstr. 137, HOENS-
BROEK. Tel. 045-228356.

HOENSBROEK, M'rade, te
k. halfvrijst. woonh. m. gar.
(12 m), terrastuin op zdn.,
dakterras, mod. gr. woonk.
m. parketvl., open aanb.
keuk., toilet, 3 slpks., badk.,
zold., cv., ged. dubb. begl.,
roll. Aanv.i.o. Vr.pr.
’122.000,- k.k. Tel. na
18.00 uur. 045-230183.
Ruime statig WOONHUIS
met kl. verb. gesch. voor 2
gezinnen. Perc. opp. 290m2. Aanv. in overleg, pr. n.o.
t.k. Hoofdstr. 326-328,
Hoenbroek. 045-222471.

HOENSBROEK halfvrijst.
woonhuis m. garage woonk.
32 m2, open verbinding
keuken, badk. m. ligb., apar-
te wasruimte, 4 slpks, grote
zolder ’ 148.000,- k.k. Tel.
045-218078.
HOENSBROEK, Akerstr.
Nrd. 196A, luxe appart. met
lift, 2 ruime slpks., kelder,
grote 39 m2woonk. met wit-
te aanbouwkeuk. (totaal 100m2), dubb. gl. en hardh. ko-
zijnen. Perf. staat. Koopje
’99.000,- k.k. Tel. 04490-
-42550. Jos Storms OG Ge-
leen.
Voor ’ 149.000,- te koop
ruime woning (4 slpks.) met
aantrekkelijk grote tuin (ca.
950 m2) in KERKRADE,
Pricksteenweg 68. Tel. 045-
-452889.
K'rade (Terwinselen) te k.a.
ruim WOONH. met gr. tuin
en berging. Ind.: beg. gr.:
kamer en voork. keuken en
badk. en kelder, 1e verd.: 2
ruime slpks., vaste trap naar
zolder, alwaar 2 slpks. en
berging. Pr. n.0.t.k., tel. 045-
-271447.
KERKR.W nabij centr., vh.
winkel-woonp. ook gesch. v.
woning m. app.v. slechts
’69.000,- te k.a. Tel. 045-
-442332.
KERKRADE-W, halfvr. bun-
galowm. garage en tuin. Gr.
woonk., 3 slpks., badk.,
hobbykamer, berging, uitst.
onderhoudstoestand. Pr.

’ 198.000,-. Inl. Enava OG
bv. Tel. 045-463686.
Villa te LANAKEN (B), 5 km
van Maastricht, beste ligging
modern, tuin, hal, living, 2
douches, keukens, 3 slpks.,
bad, gr. dakterras, garage v.
div. auto's, kelders, tuin,
dubb. begl., air-cond. Perf.
staat. Br. o. nr. B-0888, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
NIEUWENHAGEN. Vrijst.
herenhuis op 600 m2grond
met garage, pr. ’190.000,-
-k.k. Inl. 045-315498.
LANDGRAAF halfvrijst.
woonhuis. Gr. kamer, keuk.,
wc, douche. 1e verd.: 3 slpk.
2e verd.: zolder en 2 slpk.
Gr. tuin met garage. Vr.pr.
’95.000,-. 045-310015.
ÜBACH O. WORMS. Halfvr.
woonh. m. kelder, ruime
aangel. tuin, gar. 10 m. bij
2.80 m. smeerput. Ind.: hal,
toil., woonk. m. open haard,
park. vloer, open eik. keuk.,
3 slpkrs., wasruimte, badk.
m. 2e toil. Gehele huis voor-
z. v. hardh. koz. en rolluiken.
Aanv. in overleg. Pr.

’ 145.000,-. Tel. 045-
-321193.
Rustiek, romantisch VAK-
WERKBOERDERIJTJE te
Landgraaf. De hoofdwoning
bestaat uit een grote zit- en
eetkamer, 3 slaapkamers,
luxe badkamer met 2e toilet.
Slaapkamers voorzien van
warm en koud str. water en
goed afgewerkte inbouw-
kasten. Wasruimte voorz.
van alle aansluitingen. Groot
kantoor met inb. kluizen en
brandwerende archiefkas-
ten. Grote berging. Twee
zeer mooi en goed afge-
werkte binnenplaatsen met
vrij uitzicht op gr. wei en mo-
numentale boerderij. Bin-
nenplaats met auto bereik-
baar via afst. bediende
electr. poort. Grote garage
met zolder eveneens via
electr. bedienbare poort. Bij-
woning kan worden gebruikt
als appartement of gasten-
verblijf waarbij de privacy
niet wordt aangetast (eigen
badkamer etc). Het geheel
is in goede staat van onder-
houd en van zeer veel ex-
tra's voorzien. U bent mid-
den in de bewoonde wereld,
alles op een steenworp af-
stand, doch binnen bent u in
een geheel andere wereld
met zeer veel privacy. Info:
045-727315.
LANDGRAAF: Leuke een-
gezinswoning met garage,
Krijgersbergln. Schaesberg,
aantrekk. ligging 2 onder 1
kap md: kelder. Beg.gr.: hal,
woonk. keuken, studeerk.
1e verd.: badk. en 3 slpks.;
zolder, prijs slechts
’97.500,- k.k. nog enig
achterst, onderh. direct te
aanv. Inl: 045-322462.
MERKELBEEK te koop van
part. halfvrijst. woonh. met
garage en tuin, peroopp.
690 m2, ’125.000,- k.k.
Tel. 04492-4183.

Te k. Maastricht-Prcßß
weg. WINKEL WOONfll
in gebruik als kapsalol
riante boyenwoning, fl
keuken, woonk. parkl
slpks., zolder, j22b\\Tel. 045-740622. WM
NIEUWENHAGEN I
Brunssummerh. rustig I
halfvrijst. woonhuis I
voor/achtertuin en g<H
woonkamer 30 m2mfl
rasdeuren, keuken rrofl
ken aanbouw, 3 slpk.'l
badk., aparte kamer H
wasmach., vliering, vel
Tsoll. en rolluiken, aanvfl
pr.n.o.t.k. tel. 04405-21■
OIRSBEEK te k. riante ■gel. bungalow, 4 slpk efl
rage voor 2 auto's, gr. I
tes aanwez. voor prfl
ook gesch. voor vele afl
doeleindenPr.n.o.t.k. ifl
04492-1614na 18 v. J
Te k. gemeente ONM
BANKEN goed onderh*
gel. gr. woonhuis, 4 sl|l
gr. tuin, zeer gr. ga HJ(werkpl.j, 2 stallen vooifl
doeleinden geschikt. H
04492-2421. fl
WEEKENDGROND fl
grote visvijver (bronwfl
opp. 53 are te Opglab'fl
(Belg. Limburg), fl
f 37.000,-. Tel. OM
11761652. fl
SCHAESBERG. Uitst.ll
aan de bosrand vrijst. 1
galow. Part.: hal, gr. .' I
keuken 25 m2met ojfl
app. en open haard, L-'»flJ
woonkamer 40 m2met'flj
ketvl. en 2e open haa^fl
slpks., luxe badk. metl':fl
douche, 2 v.w. en 2e i'fl
Sout.: werkkamer, gr. fl
was- bergruimte. GroteflJdubb. begl., goed one I
alarmbeveiliging. W
’285.000,- k.k. Tel. [fl
314754. flj
SCHAESBERG, Moltwejfl
Schitter, vrijst. hoekbiffl
low op 1700 m2grond'1"
onderk., 4 slpks., cv, 3>flJwoonk. met parket, ;'fl
garage, aangel. tu*H

’ 275.000,- k.k. Tel. 0-»fl
42550. Jos Storms OG'fl
SCHINNEN, vrijst. W<?Jmet inpandige gar *fl
vormige woonk. met «fl
hrd., ca. 50 m2, keuk. d ■m2, 3 ruime slp.k's, 9<fl
badk. met ligb., 2e «ufl
dakterras, zolder, fraaie 'il
Tot. opp. 920 m2. Bwj. I'fl
Vr.pr. ’ 265.000,- k.k. /*"■
in overleg. Tel. 04493-2^l
Te k. APPARTEMENT (fl
verd., royale woonkam*-!
parte keuken en eetkaf I
badkamer m. ligbad, -* I5.50 x 6.00 m, ruime beh M
en schuurtje, vr.pr. n.c I
aanv. direkt. OverhcJSittard. Tel. 04490-25r"l
na 18.00 uur. J I
Te k. mooi APPARTE^' I
in Centrum-Sittard, I
’130.000,- k.k. Max. s ■mogh. ’ 27.500,-. I
04490-25756. i
SPAUBEEK "voor de si
beslisser". Degelijk, 4
geïsoll. halfvrijst. wc*
goede kwal., zeer gr.
ken, zeer gr. garage, wd
4 slpks., ligbad cv. gas.
zd., optim. privacy, pr.'
k., dit huis moet u var*
nen zien. Afspraak 04'
1644. j
Te k. WIJNANDSPi
halfvrijst. huis, onderkel<
met inp. garage, woonk
keuk., 3 slpks., badk.Jligb., vaste trap n. z<A
zolderkamer, cv-ruimte,J
304 m2, voll. geisolj

’ 140.000,- k.k.045-242J
Grote BOERDERIJ ptf
ha. grond in Oostelijke *L
streek te k. Tel. 045-25^
GREVENBICHT, vrijst.'jl
semi-bungalow, uitzichflj
vrije natuur met een
slpkrs, badk. met j
woonk. met open mm
keuken en souterr. gedl
als hobbyr., logeerk. ofl
rage. Vr.pr. ’ 198.000 ■Mak. kan. Rob, Dassefl
tel. 04490-78431. I
Ruim WINKELPAND]
royale privéwoning en wl
plaats, velerlei mogelij! I
den. Rinkens, Heigank I
151. Nieuwenhagen II
319846. I
Als u ons voor 12 uur 'si
gens belt, staat uw Pl(fl
LO de volgende dag alfl
Limburgs Dagblad. Tel. I
719966.

Bedrijfsruimte

Te huur bedrijfsruimte
Met kantoor gel. te Bom. Opp. 1500 m2.Terreinopp. 3000 m2. Vrije doorrijhoogte van 5 W\Inl. tel. 04498-55217. " I

Te huur een BEDRIJFSHAL
1320 m2, gel. aan de Kissel
te Heerlen, totaal geïsol.
voldoende park. gelegenh.,
5 jr. oud. Inl. Biallass BV.
Tel. 045-412189 b.g.g 045-
-310557.
Te k. grote BEDRIJFS-
LOODS met ruime privé-
woning, opp. 2.672 m2, vr.
pr. ’695.000,-. Tel. 045-
-319891, tijdens kantooruren

Te huur RUIMTE 30xm
voor vele doeleinden Jschikt, omgeving Meers*
Br. o. nr. B-0857, Limbfl
Dagblad, Postbus 3|
6401 DP Heerlen. I
Met een PICCOLO ml
Limburgs Dagblad raaW 'uw oude spulletjes 't si*
kwijt. Piccolo's doen v'
wonderen... Probeer rof
Tel. 045-719966.

mmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmwmmmmmummmmmmmmwm^

TE HUUR

BRUIN CAFÉ (met zaaltje!
in dorpskern
te MIDDEN LIMBURG
In dit karakteristieke cafépand

oe mm* zijn dTT veren'9'n9en
■.»«».!«.»«.„.. gevestigd.
eemhel le *i|lrt i2l i i

««" >aeeuw Van gegadigden wordt verwa^1
eeieiM«eeie matei dat zij beschikken over de
i-""""1"""" vereiste vestigingsdiploma's*«tsiekeeoe «rtipo»i.e en iq kapitaa I.
" kut kwcke

Brieven aan:
ra Koninklijke Brand

JW ■ Bierbrouwerij b'
lïtTdUfl 1 Postbus 1

———'^ 1 6320AAWIJLRE

Limburgs



huurders in het gelijk gesteld. Een
duidelijke stok achter de deur van
de huisbaas, die versneld het groot
onderhoudsplan alsnog laat uitvoe-
ren.

de voorgestelde hurverhoging rede-
lijk was. De huurkommissie stelde
een onderzoek in naar de staat van
onderhoud van de woningen. Het
was voor de huurkommisie al vrij
snel duidelijk dat het onder-
houdsklachten betrof, die bij alle
woningen speelden.

Voor de behandeling door de huur-
kommissie had de huurdersbelan-
genvereniging zich terdege voorbe-
reid door middel van foto's van ge-
breken en kopieën van de brieven
naar de verhuurder.

Ook in een individueel geval is het
verstandig klachten over achterstal-
lig onderhoud schriftelijk bij de ver^
huurder kenbaar te maken. Hij
moet op de hoogte zijn van de klach-
ten, anders kan hij dat ontkennen
en de gewraakte klachten dus ook
niet te kunnen verhelpen.

Bezwaar

Reeds na twee weken werden de

Een produkt voor
permanent en
tijdelijk lijmen

De meeste lijmver-
bindingen die door
dhz'ers en in de pro-
fessionele sector ge-
maakt worden, zyn
van permanente
aard. De verbinding
is niet op te heffen.
Toch kan het in som-
mige gevallen han-
dig zijn om een vast-
gelijmd voorwerp
weer los te maken.

Voor beide toepas-
singen bestaan di-
verse (contact)ly-
men. Henkei, fabri-
kant van de Pattex
lymen, kwam op het |

idee om een ver-
spuitbare lijm te ont-
wikkelen die deze
twee mogelijkheden
(permanent of tijde-
lijk) combineert. Hij
is geschikt voor pa-
pier, foto's, karton,
textiel en polysty-
reenschuim.

Wanneer je een be-
paald object 'voor
goed' op een ander
vlak wilt bevestigen,
spuit je beide vlak-
ken in. De spuitbus
geeft een fijne nevel
die een dunne en
egale ujmlaag ople-

vert. Na ongeveer 20
minuten drogen
wordt de verbinding
gemaakt.

Om een tijdelyke
verbinding te ma-
ken, wordt alleen het
object, bijvoorbeeld
een poster of foto,
met de lijm bespo-
ten. Dat hecht dan,
eveneens na dro-
ging, perfect. Wil je
de poster of foto
weer ergens anders
ophangen, dan pak
je het ding aan een
hoek beet en trek je
hetzonder enige be-
schadiging weer los
van de muur. De Pat-
tex Lijmspray is ver-
krijgbaar in milieu-
vriendelijke spuitfla-
cons van 150 ml
(’8,95) en 500 ml
(’ 14,95).

Probeert de verhuurder de aange-
haaldeklachten alsnog te verhelpen
wordt de huurder gevraagd het be-
zwaarschrift in te trekken en gaat de
huurverhoging wel door.

Tegen de komende huurverhoging
kan binnen 6 weken na 1 juli(tot 11
augustus dus) bezwaar gemaakt
worden door invulling van een be-
zwaarschrift dat bij gemeente, huur-
kommissie en verhuurder verkrijg-
baar is en dit naar de huisbaas te
sturen. Daarna volgt de procedure
zoals boven omschreven.

Vakbeurs Industriële
Automatisering '89
kwalitatief succes

Met behulp van de brochure 'huur-
prijzen van woningen' van de Lan-
delijke Belangenverenigingen kunt
u, als huurder, uitrekenen hoeveel
punten uw woning heeft en wat u
moet doen wanneer u de huurver-
hoging gaat weigeren. Deze brochu-
re is te bestellen door ’ 2,- over te
maken op giro 5782072 t.n.v. NVH-
scholingente Utrecht onder vermel-
ding van 'Huurbrochure '89. De vakbeurs Industriële Automati-

sering '89, die van 9 tot en met 11
mei jl. in Amsterdam plaatsvond,
werd in totaal door 7.147 belangstel-
lenden bezocht. Deze vakbeursvoor
computerondersteund ontwerpen
en fabriceren werd voor de derde
maal gehouden.

De bezoekers waren voornamelijk
afkomstig uit de particuliere sector
en met name de elektrotechnische-
en elektronica-industrie, de werk-
tuigbouw en de software-huizen.
Voor het overige kwam het bezoek
uit de overheids- en onderwyssec-
tor.

De exposanten kwamen uit binnen-
en buitenland en omvatten zowel
het scala van produkten en diensten
op het terrein van de industriële
automatisering als adviesinstanties
en instituten voor wetenschappelijk
onderzoek en kennistransfer, veelal
gegroepeerd in een Informatiecen-
trum, waarin een succesvolle relatie
tot stand werd gebracht naar onder-
nemingen in het midden- en klein-
bedrijf.

De volgende vakbeurs Industriële
Automatisering is gepland van 23
tot en met 26 april 1991 en vindt pa-
rallel plaats met de electronika vak-
beurs Fiarex.

Volgens de resultaten van een on-
der de bezoekers gehouden enquê-
te, blijkt dat de beurs voor de een
geheel en voor deander gedeeltelijk
aan de verwachtingen heeft vol-
daan. De interesse van de bezoekers
ging voornamelijk uit naar compu-
terondersteund ontwerpen. Voorts
scoorde de sector robotica zeer
hoog.

Veel exposanten gaven aan tevre-
den te zijn over het niveau van de
bezoekers. Uit het onderzoek is ge-
bleken dat ongeveer tweederde van
de bezoekers (67,1%) betrokken is
bij de aanschafvan systemen en ap-
paratuur en de helft is daarin mede-
beslisser.Bijna 20% gaf aan de eind-
beslissing omtrent aanschaf te ne-

Speciale wastafel voor
minder validen/senioren

venlichaam zo kort mogelijk Taij <ie
wastafel komen. Een hol gecon-
strueerde voorband vormt vaak eenobstakel voor de armleuningen van
een rolstoel omdat de ruimte tussen
wastafel en gebruiker in dat geval
veel te groot is.

De gebruikers willen met het bo

band in overleg met de belangenor-
ganisaties. Daarbij hebben een aan-
tal praktische overwegingen een be
langrijkerol gespeeld.

Er is gekozen voor derechte voor-

De rechte voorband van de wastafel
is uitgevoerd als handgreep dan welals sta-steun waardoor gebruikers
er zich gemakkelijk aan kunnen
vasthouden.

Door de juiste combinatie van een
aantal factoren; derechte voorband,
het vooruitstekende deel, console-
gaten en optimale onderrijdbaar-
heid is de ruimte tussen wastafel-en
gebruiker nagenoeg te verwaarlo-
zen. Zittende gebruikers moeien op
de wastafel kunnen steunen en uit
onderzoek is gebleken dat opeen
rechte voorband meer kracht gezetkan worden dan op een holle voorband.
De wastafel 'Delft' is tot no*:slechts verkrijgbaar in de kleur wit.

Dé wastafel 'Delft' is optimaal aan
de behoeften van deze categorie ge-
bruikers aangepast. Door de uiterst
stevige en verlengde achterwand
kan de wastafel tegen een zware be-
lasting. Rolstoelgebruikers kunnen
de wastafelcombinatie maximaal
benutten omdat de onderzijde vlak
is en geleidelijkafloopt. Een belang-
rijk aspect met als bijkomend voor-
deel dat door deze constructie het

"Duidelijk te zien is de vlakke
constructie van de wastafel, de
zeepbakjes en het vergrootte afleg-
vlak.

Omdat aan de achterzijde van de
combinatie een ruim aflegvlak is ge-
creëerd hebben de gebruikers de
mogelijkheid een grootaantal toilet-
artikelen binnen handbereik op te
stellen. Een spiegel kan op oog-
hoogte gemonteerd worden. De bin-
nen handbereik aangebrachte zeep-
bakjes zijn gemakkelijk te reinigen
en zodanig geconstrueerd dat een
stukje zeep, hoe klein ook, altijd
blijft liggen.

'spatten' in de wastafelkom zelfveel
geringer wordt.

Speciaal voor rolstoelgebruikers,
minder valide mensen en senioren
is in de sector keramisch sanitair
een ergonomische wastafel ontwik-
keld. Het resultaat van zorgvuldig
overleg tussen de ontwerpers van
de NVKoninklijke Sphinx in Maas-
tricht en vertegenwoordigers van
een aantal belangenorganisaties uit
bovengenoemde groepen.

" Op deze manier een huurverhoging weigeren heeft geen resultaat. Cartoonist: AD oskam, Rotterdam

/oor de gezondheidVan mens en dier is be-
weging van essentieel
gelang. Uit onderzoe-nden is gebleken dat
iedere hond dagelijks
Bemiddeld anderhalf
|*Ur beweging nodig
heeft om in conditie te
"lijven, overeenko-mend met het dagelijks
trainingsschema van
Marathon-lopers.

J- het huidige verkeers-beeld ziet men vaak
«etsers die hun hond
aangelijnd meevoeren,
daardoor een gevaarlij-
ke situatiekan ontstaan
°mdat de fietser uit ba-
lans raakt als de hond
onverwacht een ruk aan
de lijn geeft. Omdat de
fietser slechts één handaan het stuur kan hou-

Fiets-accessoire
voor veiligheid

van hond en baas
den maakt hij by zon
onverwachte beweging
vaak een 'buiklanding.

Na jarenlang experi-
menteren en onderzoe-
ken is de Noor Sven
Arntzen erin geslaagd
een fiets-accessoire in
de vorm van een houder
met veer te ontwikke-
len, dat het mogelijk
maakt om de hond
naast defiets aangelijnd
zijn dagelijkse bewe-
ging te geven.

Het produkt verhoogt
de verkeersveiligheid
tijdens het fietsen met
de hond. Het 'baasje'
fietst te allen tijde met
twee handen aan het
stuur. De laag gemon-
teerde veer vermindert
het rukken en trekken
van de hond, waardoor
de fietser in balans
blijft. Het dier loopt
netjes naast de fiets,
kan niet tussen wielen
en pedalen komen en
raakt niet in de lijn ver-

strikt. Mocht de hond
toch aan de verkeerde
kant van een boom of
paal lopen, zorgt een
veiligheidsring ervoor
dat het dier onmiddel-
lijkvan delijn losschiet.
Volgens artikel 91
R.V.V van de Neder-
landse Wegenverkeers
Wet is het op die manier
aan de fiets meevoeren
van een dier toegestaan.

De 'Springer' is voor de
prijs van ’ 135,- (mcl.
BTW) in warenhuizen
en speciaalzaken ver-
krijgbaar en is zonder
gereedschap gemakke-
lijk te monteren op
ieder type fiets, voor zo-
wel jongeals volwassen
fietsers.

Gezamenlijke aanpak probleem heeft voorkeur
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Weigeren huurverhoging bij
slecht onderhouden woning
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Hypotheekrente 23 mei 1989
De afgelopen weekkenmerkte zich dooreen plotselinge verstoring van
de aanwezige rust op de rentemarkt. Met name de hoge tarieven, die
voor het 'lange' geld werden vastgesteld, hebben een algemene rente-
verhoging op de hypotheekmarkt veroorzaakt. Wij noteerden van-
daag bij vrijwel alle geldverstrekkers tarieven die ten opzichte t*a»
vorige week 0,3 tot 0,5% hoger liggen. In hoeverre een stabielniveau is
bereikt valt nog niet te voorspellen.

rente rentepercentages
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-'

Naam bank gedur. in pet. garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

i ,
__^____

ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN

A.B.N. var." 13 7,5 7,93 7,7 8,15
ljaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
3 jaar" 1,5 73 8,36 8,2 8.58
5 jaar" 1,5 8,2 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 1,5 83 8,80 8,5 9,02

10 jaar" 1,5 8,4 8,97 8,6 8,13
15 jaar" 13 8,8 935 9,0 937

ABP 2 jaar"* 1 73 737 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830

10 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31
15 jaar" 1 7,8 830 8,0 8,41

Amrobank var." 13 73 7,93 7,7 8,15
2 jaar" 13 7,8 835 8,0 8,47
5 jaar" 13 83 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 83 830 83 9,02

Bouwt Limb. Gem. 5 jaar" 13 7,7 835 7,7 835
10 jaar" 13 8,0 8,57 8,0 8,57
15 jaarl' 1,5 83 8,79 83 8,79
30 jaar" 13 8,4 9,01 8,4 9,01

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
5 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
7 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31

10 jaar" 1 8,1 832 8,3 8,74
ideaalrente 1 73 7,87 7,7 8,09

Direktbank/NCB-bank 1 jaar" 1 73 737 7,7 8,09
3 jaar" 1 7,9 8,31 8,1 8,52
5 jaar" 1 83 8,63 8,4 835

Grens Wis.kant-CDK ljaar" 1 7,6 7,98 73 830
5 jaar" 1 8,1 832 83 8,74
ljaar" 1 7,8 8,06 8,0 837
5 jaar" 1 8,3 839 83 830

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 13 7,6 8,04 7,8 835
3 jaar" 13 8,0 8,47 83 8,69
5 jaar" 13 83 8,69 8,4 8,91
7 jaar" 13 83 830 83 9,02

Pancratiusbank var7s jr." 1 7,6 7,98 73 830
ideaalrente 1 7,6 7,98 73 830

7 jaar" 1 7,8 830 8,0 8,41
10 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63

Postbank 2 jaar" 1 7,6 7,98 73 830
5 jaar" 1 8,1 832 83 8,74
7 jaar" 1 83 8,63 8,4 835

Rabo (adviesrente) var." 1 7,5 737 7,7 8,09
2/3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
4/5 jaar" 1 83 8,63 8,4 8,85
stabiel" 1 8,4 8,85 8,6 9,07
var." 1 xxxx xxxxx 7,9 8,17
2/3 jaarll 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
4/5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 8,90
stabiel" 1 xxxx xxxxx 8,8 9,11

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 8,0 8,41 83 8,63
5 jaar" ' 1 83 8,63 8,4 8353 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,4 8,69
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 8,6 830

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 7,0 734 73 735
3 jaar" 1 7,5 7,87 7,7 8,09
5 jaar" 1 7,6 7,98 73 » 830
7 jaar" 1 73 830 8,0 8,41

Westland-Utrecht stand, ljaar" 1,5 73 738 73 8,10
standaard 5 jaar" 13 a, 7,9 834 8,1 8,70
standaard 7 jaar"' 13 * 8,0 839 83 831standaard 10 jaar 2' 13 8,1 8,70 8,3 8,92
standaard 15 jaarl' 1,5 op aanvraag op aanvraag.interim ljaar" 13 xxxx xxxxx 73 8,10
2e kw. 1988budget var.41 13 8,0 8,41 8,0 8,41

* Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE'LEVENHYPOTHEKEN
FGH (Kapitaalhyp.) 1 8,67 83 8,79
FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar 2» 1 83 9,01 8,6 9,12

s 10 jaar2l 83
Pancratiusb.(Spaarhyp) 1 8,20 8,0 8,40

5 jaar" 73Spaarbank Limburg 1 830 8,0 8,40
(Spaarhyp.) 5 jaar" 7,8

Zwolsche Alg. 1 8,50 8,1 830(ZA-Hypotheekplan) 5 jaar" 1 8,1 8,61 8,4 8,83
7 jaar" 1 83 8,72 83 9,94

10 jaar" 1 83 9,16 8,7 9,16
15 jaar" 8,7

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 8,0 8,30 83 8,52

15/20 jaar" 8,4 8,73 8,6 8,95

Westland-Utrecht
(lage lasten) 7 jaar" 1 8,0 8,40 83 8,61

14 jaar" 1 83 8,61 8,4 8,83

" Maandbetalingachteraf " Halfjaarbetaling achteraf21 Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis" te Amersfoort.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDS Ramen-deurenIk^ i * l 1 Homroerterweg 35 Hoensbroek I■ bouwelementen bu^J Gem. Heerlen tei. 045.213928 I

Limburgs dagblad woonblad

tf 1 juli aaanstaande zullenhuren van de meeste wo-rgen weer stijgen. Woning-
jPoraties en particuliere
rfyuurders hebben de voor-
wen daartoe reeds aan hun
wders toegestuurd. Maar
■f verhogen van de huur gaat'g niet altijd 'zomaar.
t
jj.van de redenen om een aange-
f* e huurverhoging te weigeren is"terstallig onderhoud.
W een op handen zijnde verho-p kan ook worden geweigerd op
pd van vocht- en lawaaioverlastpeen kookgelegenheid hebben.

een risico
■hadden leden van een huurders-er|'ging succes met hun geza-
"jke aktie tegen de komende

Na herhaalde tele-
psche meldingen van de slechte
p van onderhoud van hun wo-gen, werd besloten de huisbaas

' laatste kans te geven. Op een.'''ftelijke mededeling aan hem
■<** belegger als antwoord, dat hij
"*> zinnige medelingen kon doen
*r een komend onderhoudsplan
Wanneer dat zou plaatsvinden,
"""op werd besloten massaal de

te weigeren en data de verhuurder schriftelijkgedeeld. Het kostte wel moeite
bewoner ervan te overtui-

"dat ze geen risico liepen als ze
Qle maniervoor hun rechten op-amen.
,verhuurder benaderde daarop
"üurkommissie om na te gaan of

"* (ADVERTENTIE)

DE/HERBAU
i I S PECIA L I S T„ Kom kijken in Zuid Limburgs mooiste showroom

ramen en deuren
Kunststof en hardhout

uw specialistvoor nieuwbouw en renovatie.
Showroom; Industriestraat 10-12

6466 GC Kerkade-West
Tel. 045-419273

m * ®°^ et jeugdige 'baasje' kan op veilige wijze zijn of haar 'troeteldier' uitlaten.



Limburassmkawimmmmmmw
Wilt u weten ofuw hypotheek
goedkoperkan dan nu het geval is?

Dat kan. Bel ons maar eens.

043-637373

Lenting (|f Van Irsen
verzekeringen bv

mWmW M V<S^ If

JU '
<■" 'V Prof- P' Wlllemsstraat2!ft i 6224CC Maastricht

Ë| Postbus 4212
6202 WB Maastricht

SCHIMMERT
Kruisstraat 1

Vrijstaand woonhuis met dubb. garage, tuin en gas-c.v.
Indeling beg. grond: hal, woonkamer, eetkamer, toilet,

badk., keuken en berging. 1e verd.: overloop, 4 slpks. en
c.v.-ruimte. Inhoud 625 m3, perc.opp. 580 m2.

Vraagprijs ’ 116.000/k.k.

ÜBACH OVER WORMS
Constantljnelk 14

Hoekwoning met tuin, berging en gas-c.v. Indeling beg.- grond: hal, toilet, keuken en woonkamer. 1e verd.: 3
slpks., c.v.-hok, berging en badk.

Vraagprijs ’ 109.000,- k.k.

HULSBERG
Achter de Heggen 29

Halfvrijst. woonhuis met garage, tuin en gas-c.v. Indeling
beg. grond: hal, toilet, woonkamer en keuken. 1everd.:

3 slpks. en badk. Bwjr. 1983.
Vraagprijs ’ 142.500,-k.k.

Op dit pand is nog ’ 7500,- contante waarde
rijksbijdrage verkrijgbaar.

HUTH
Stegelstraat 14

Haltvrijstaand woonhuis met inp. garage, tuin en gas-c.v.
Indeling beg.grond: hal, toilet, keuken en woonk. 1e

" lyerd.: overloop, berging, badk. en 3 slpks. Pand is
geheel onderkelderd.

lus») Vraagprijs ’ 149.000,-k.k.

Inlichtingen:

STEENC%**¥ ASSURANTIËN CV *■■#
Nuinhofstraat 70, Nuth

045-241534

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Sutcnlaan 128,2582GW DenHjj&
Bjnkrck.nr.: 70.70.70.848.Giro: 324.

I IHeeft u geen doorsnee smaak
en het moet in huis echt mooi worden?

A Dan bent u welkom in de gastvrije grenen

t wereld van Pine Home, voor de mooiste
collectie oude (antieke) en nieuwe grenen
meubelen van de hele omgeving.

"*" Drie etages vol!!!

p^M^ [ N L oude en nieuwe
'*Z*WSZ<\ i/^nr ür ®enen meubelen

-4pshOME "a-'°"

Wycker Brugstraat 59
' bij de mooie oude Servaasbrug

6221 EB Maastricht. Tel. 043-251306
■■■~,i.,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,MMMM.,,,,,,,MMWWMMLi..,,,,,,,,,,,,,i,MMMi

1 uw verhuizer ||

BRUNSSUM - HOENSBROEK
Notaris mr. J.M.M. Kreijn te Brunssum

I zal op dinsdag 30 mei 1989 om 15.00 uur in hotel Brons-I heim, Kerkstraat 5 te Brunssum, in het openbaarex art.I 1223 lid 2 B.W. bij opbod en afslag in één zitting verko-
I pen:
I 1. appartementsrecht te Brunssum, plaatselijk be-

kend:Kerkstraat 134, kad. bek. gem. Brunssum, sec-
tie D nummer 1697 A 37;

I 2. appartementsrecht te Brunssum, plaatselijk be-
kend: Kerkstraat 136, kad.bek. gem. Brunssum, sec-
tie D nummer 1697 A 36;

I 3. appartementsrecht te Hoensbroek, gem. Heerlen,
*_ plaatselijk bekend Kouvenderstraat 50a, kad. bek.
7 gem. Hoensbroek, sectie D nummer 3305 A 21;

4. de massa van 1,2 en 3.
Alle appartementsrechten rechtgevend op het uitslui-
tend gebruik van woonruimten en bijbehorende ber-
gingen. Indeling appartementsrechten te Brunssum
aan de Kerkstraat 134 en 136: gang, woonkamer, keu-
ken, 3 slaapkamers, toilet en douche alsmede bijbeho-
rende berging in het souterrain;
Indeling appartementsrecht te Hoensbroek, Kouven-
derstraat 50a: benedeverdieping: hal,keuken, bergings-
ruimte, woonkamer en toilet;
lste verdieping: 4 slaapkamers, douchecel en balkon.
Aanvaarding: onder gestanddoening der lopende
huurovereenkomsten. Bezichtiging: woningen Bruns-
sum: dinsdag 23 mei alsmede maandag -29 mei van
15.00 tot 16.00 uur; woning Hoensbroek: conform over-
leg met notariskantoor.
Betaling koopsom: uiterlijk 14 juli a.s.
Algemene Voorwaarden: op deze veiling zijn de
„Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed
1987" van toepassing, behoudens uitzonderingen ver-
meld in de veilingakte.
Inlichtingen: ten kantore van de notaris, Op deVaard 7
te Brunssum, te1.045-251284, waar verkrijgbaar is de
brochure „het kopen van een huis op een veiling". 19970;

H.ARNDTS
Dak-service

* Inspektierapporten/adviezen onderhoudskonlrakten.
* Vernieuwen en repareren van daken, dakgolen en

schoorstenen.
* Isolatie, desgewenst met bouwfysische berekeningen.

Telefoon: 045-219615
Houwerstraat 8 6432 AM Hoensbroek

J l

SPAUBEEK j
De notarissen mr. E.M. Huyben en mr. A.H.G. Wage-
mans te Geleen, zullen op donderdag 1 juni 1989 om
15.00 uur in cafe-pension Het Wapen van Spaubeek, Bon-
gerd 6 te Spaubeek, krachtens rechterlijk bevel om uit on-
verdeeldheid te geraken, in'éen zitting, bij opbod en afslag
in het openbaar verkopen:
het woonhuis met erf, tuin en weiland aan de Heggerweg
10 te Spaubeek, gemeente Beek, L, kadastraal Spaubeek,
sectie B nummer 2429, groot 17.00 are.

Indeling:
hal, keuken, 2 kamers, slaapkamer, toilet op de begane
grond, alsmede 2 stallen, provisiekelder;
2 kamers en zolderberging op de eerste verdieping;
3 aparte stallen/bergingen.

Aanvaarding:
na betaling van de koopprijs, welke betaling moet plaatsvin-
den op uiterlijk 13 juli 1989.

1Het pand is geheel ontruimd.

Op deze veüjng zijn van toepassing de Algemene Veiling-
voorwaarden Onroerend Goed 1987, vastgesteld door de
Koninklijke Notariële Broederschap.

Bezichtiging op dinsdag 30 mei 1989 van 16.00 - 17.00. uur en ook na afspraak met het notariskantoor. Geinteres-, seerden wordt geadviseerd vóór de veiling contact op te. nemen met het notariskantoor om informatie te verkrijgen
i omtrent het aldaar van toepassing zijnde gemeentelijk bc-. stemmingsplan.

Notarissen Huyben & Wagemans,
Kummenaedestraat 43

! " te Geleen,
I tel. 04490-47175.

, ■ -

IWu mimi w+ilj Wm

I . I

Te huur gevraagd
in Kerkrade l

verkoopruimte
met ruime parkeermogelijkheden

van 500 -1000 m 2
Alog Onroerend Goed- en Handelmij b.v.

postbus 304
5680 AH Best

AFDELING PROJECTONTWIKKELING

mWlUMi^^^l"^f^^^J^mmÉmMHi^^^B^|i](^fe_HnlnlOT^Mb^H

HLJ9 WpaSmm^ daJ^.Ï.,,m**'*mmbpmmmtlÊfmt W^^m9^^^lm^m9^mWAmmmmmm\ \m\

I^BH ■**—*—' ia*a«"»*-|(*^^"^*fr%- ' - JhH 999\

. I

Heeft u een Bouwfonds, ABP, of een
andere annuïteitenhypotheek, laat u dan
vrijblijvend berekenen hoe u duizenden

guldens kunt besparen, door het
omzetten in de spaarhypotheek.

BRUNSSUM - Passage 44, zeer mooi luxe
appartement in centrum met voor en achterbalkon en
lift. Ind.: gr. woonkamer, luxe aanbouwkeuken, 2
ruime sl.k., CV ruimte en hal, luxe badkamer met
ligbad en v.w. en toilet. Vraagprijs: ’ 162.000,- k.k.
BRUNSSUM CENTRUM - Kerstraat 164 zeer luxe
appartement mcl. stoffering en alle apparatuur, m.
schitterende badkamer. Ind: 2 sl.k., gr. woonkamer
(6.15x7.00), berging, luxe keuk. m. aanbouw.
Vraagprijs: ’ n.o.t.k.
BRUNSSUM - Oelovenstraat 14, halfvr. woonh. m.
garage en grote tuin, woonk., keuk. m. aanb.,
bijkeuk., terras, 3 ruime sl.k.,m luxe badk. m. ligb. +
v.w. + toilet + aansl. w.a., zolder m. vaste trap.
Vraagprijs: ’ 162.000,- k.k.

HEERLEN - Kruisstraat 70d, appartement nabij
centrum, parkeerplaats, woonk. m. open keuk.,
(7xsm), berg., 2 sl.k., toilet, badk., ligb. + v.w.
+aansl. w.a., voor + achterbalkon. Vraagprijs

’ 87.000,- k.k.

Assurantie-, financierings- en adviesburo

j^^CO))van Oppen bv
jfljKbjKiXjflflßggjgy Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum,

maandag t/m vrijdag9.00- 12.30en 13.30- 17.30uur
donderdagavond 18.30- 20.30 uur en zaterdag 9.00- 12.00uur,

VERANDA- metlHSßMDgii^'
SCHUIFDAK 'SS??//
ij: i!::-::.'Jn^'lfllti Gegarandeerd onbreekbaar, blijvend": %'i:l-;;ni3l_l]iii nelder- met bijpassend
ii: '^^^^S7yS bevestigingsmateriaal.

Urtbouv-on tot eoocomplete A/COVDT^KJM IK IVvetand., Ookdakonmol * r «^QfIJINVtJUINaJE
draodglas tevemaar. Eventueel B. é„

_
ais ..do» hot zerpakket Pr. Ireneweg 6, 043-645959

fsS&STARMANS O.G. .-fiS SHEj*MlfDERJïf»CI^^^>^ STATIONSSTRAAT3O 6361BH NUTH TEL.O4S-243899 T^^^s*^^ /, ÉÈufv '^ lÉpï P\^ f 1 Smaken v

FF ffflflP /l P T^^^^ J|V j»^^^ Il 1 . mo^öaSer^S^aaree^
NUTH - riante woonhuizen, ook geschikt als ' _~ mV ÉW^Jm^Jlm9m L gefleei n vo" moe'en eenkantoorpanden. Prijzen vanaf ’ 360.000,-k.k. \wL^ir -w gewei en teehV°rmen'Daarkom,nee/
NUTH - winkelpanden vanaf ’ 240.000,-. J i^^J* k En juistdieeienr ekennis Wjw'ten-
BRUNSSUM - winkel-woonhuis, Pastoor PI IÉ7 1W Met^ bas, s eenTT"0'ü bl 'vs
Hagenstraat 42, ’ 91.000,-k.k. -^ Wkm\m\wW '" kwme'^odukie n KeT?, lSsmiment
SIMPELVELD - Sint-Remigiusstraat 49, C>^ F^^^v öwd adwes Sa^ met uw sma'f'"representatieve bungalow op toplokatie met -r^ .SZ* «iÉ.Éj t'"' jf* 9aram'evoor he'bes'eresuitaT

TE HUUR/TE KOOP \A -k Te^^!m

Eventueel discrete behandeling bij verkoop; 99^^^^
STARMANS OG. OOK VOOR HYPOTHEKENEN FINANCIERINGEN

HEERLEN: „Moderne woning met garage in leuke |
woonomgeving!"
Ind.: hal, ruime woonk., keuken, 3 slaapk., badk-, !
zolder bereikb. via vaste trap, geïsoleerd en ged- I
dubbel beglaasd. Geen bebouwing achterzijde- |
Subsidie ’3000,-. Prijs ’125.000,- k.k. Aanv. in Joverleg.

HEERLEN: "Sfeervol, prima gelegen haltvrijstaand i
ruim herenhuis!"
Ind.: 2 kelders, woonk. m. allesbrander, keuken, |
berging, 4 c.g. 5 slaapk., badk. m. ligb., douche, bi- |
det en v.w. apart 2e toilet, zolder. Geïsoleerd. Bwj- J1950. Perc.opp. 290 m». Vraagpr. ’189.000,- k.k- I
Aanv. In overleg.

HEERLEN Winkelcentrum: "Ideale kans voor aktie- {
ve ondernemer!"
In het van aktiviteit bruisende winkelcentrum Heer- |
lerheide winkel/woonh. Ind. kelder, winkel (±3O m'
b.v.0.), dagverblijf (8.00x5.5/2.75) m. compl. luxe |
keukeninr. Woonk., 3 slaapk., badk. m. ligb., v.w- I
en toilet. Zeer ruime overloop, div. bergingen- t
Aparte entree naar boyenwoning. Ruime parkeer- I
mogelijkh. Vraagpr. ’ 169.000,- k.k. Aanv. direkt.

I 1
Acht van de tien woningen

worden door ons op
korte termijn verkocht

KAN DAT ALLEEN TOEVAL ZIJN?
HEERLEN: „Nabij centrum gelegen zeer ruim he- |
renhuis met prachtige tuin!
Ind.: prov.kelder, kamer-ensuite (9.50x4.10) en I
aansluitend serre, dichte keuken, berging, over- |
loop m. 2e toilet, 3 ruime slaapk.en 2 mansardeka- j
mers, badk. m. ligb. en v.w., kleine doka, zolder, Jmooie diepe achtertuin m. optimale privacy- I
Vraagpr. ’ 179.000,-k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Patiobungalow, op prima stand!"
Ind.: hal, zeer ruime woonk. m. open haard, keuken J
m. modern install., 3 fijne slaapk., badk. m. ligb-, j
douche, v.w. en 2e toilet, berging, garage en bui- !
tenberging. Alle ramen/kozijnen in aluminium m- |
dubbele beglazing. Patio, ±100 m 2., vijver en ter- I
ras. Prachtig aangelegde tuin. Perc.opp. ± 390 m*- t
Vraagpr. ’ 260.000,- k.k. Aanv. in overleg.

HEERLEN: „Op uitstekende lokatie gelegen vrij- i
staand landhuis!"
Ind.: souterrain: hal, toilet, prov.kelder, waskeu- I
ken, grote hobby-ruimte. Beg. grond: hal, woonk-. I
m. vloer in noorse leisteen, keuken, 4 grote .
slaapk., vliering. Perc.opp. 740 m*. Zeer sfeervol, I
representatief pand. Voorz. v. alarm.install- |
Vraagpr. ’ 395.000,-k.k. Aanv. in overleg.

VOERENDAAL: „Op 1e stand gelegen vrijstaand I
herenhuis op 870 m' grond!"
Ind.: 3 kelders, hal, woonk. m. inzet open haard, j
dichte keuken, garage/berging(8.00x3.50) m. dou- I
checabine, verwarmd en in spouw uitgevoerd, j
tuinhuisje, 4 slaapk., badk. m. ligb., v.w. en 2e tol- |

■ 'let, vliering. Alle ramen/kozijnen in aluminium m- I
dubbele beglazing. Geen bebouwing a.d. achterzij- |
de. Vraagpr. ’ 298.000,- k.k. Aanv. in overleg.

BUCHTEN/BORN: „Uitstekend onderhouden half- I
vrijstaand woonhuis met garage!"
Ind.: prov.kelder, hal, woonk. (37 m 2) m. allesbran- Jder, keuken, bijkeuken, overdekt terras, 3 slaapk.,
badk. m. ligb. en v.w., zolder. Vrijwel geh. pand |
voorz. v. rolluiken. Prachtige aangel. voor- en ach- j
tertuln. Prijs ’ 155.000,- k.k. Aanv. in overleg.

a .'ELEFOON
/\\ ZATERDAGJ\ l3

p\ | fT*\| I 9.00-13.00 uur

* *fc"*"^ w TELEFOON
beheer o.g. MA. t/m VR.

I makelaardij 045-710909
I

Valkenburgerweg 25A, 6411 BM Heerlen

Zaterdag 27 mei 1989 " 40



\\mburgs VGDGD^IM^AI» T,c^nS^0' IYMKELtIdR
■tUNSSUM: goed uitgevoerd en onderhouden geschakeld woon-
-2* met gas-c.v., garage met zolder en met vrij uitzicht. Ind. o.a.7* hal, ruime woonkamer met open haard, bet. eetkeuken voor-5J> van aanbouwkeuken met apparatuur. Ruime badkamer met
»°ad, douche, 2e toilet. Drie slaapkamers, via vaste trap naar zol- '*met 4e slaapkamer. Vraagprijs: ’ 187.500,-k.k. Aanvaarding:

mWS&T. J& BRUNSSUM-Zuid: rustigmjjw'' Wt^ j en blijvend goed gelegen
BfcjfVafc—,«Élt '"'M vr'lstaande bungalow met

SA M gas-c.v., ruime inpandige
■Sfjfßfli garage en rondom tuin.

HP | Ged. dubbele beglazing.
Ind. souterrain: garage,

B'ote hobbyruimte, provisieruimte, bergruimte; begane grond:
Woonkamer met parketvloer en open haard, keuken, drie"kapkamers, badkamer. Prijs ’ 279.000- k.k.

I BRUNSSUM: goed gelegen
hoekhuis met c.v.-gas, berging en

' tuin. Prima isolatie. Ind. 0.a.: pro-
BF""TÉÉr~'i*'#P,IÉÏB visiekelder, grote woonkamer,

I^l keuken met apparatuur, drie
J I B I slaapkamers, badkamer. Pand is

L fl I voorzien van hardhouten kozijnen
I met dubbele beglazing en rondom

l^ll W&m voorz'en van rolluiken. Prima on-
I derhouden. Aanvaarding in over-

leg. Vraagprijs ’ 109.000-k.k.

BRUNSSUM: halfvrijstaand
woonhuis met c.v.-gas, garage
en tuin. Geheel geïsoleerd, dub-(l bele beglazing. Goed onderhou-

BSJ||l| den. 'nd oa : ruime L-vormige
Sa woonkamer met parketvloer,

I luxekeukeninstallatie met appa-
I ratuur, drie slaapkamers, bad-
I kamer. Grote zolderruimte. Prijs

flfljlflflfli ’ 145.000-k.k.

_ BRUNSSUM: prima gelegen
mmmmW*Jm eÊmm Hk (plan Op de Vos) goed on-

Bfli flfl\ derhouden halfvrijstaand,
woonhuis metc.v.-gas, gara-

pf ge, carport en zonnige ach-
■b BMlawaWi I, tertuin. Ind. 0.a.: hal, royale

Bk, L"woonkamer met parket-BL ■ I vloer, grote woon-eetkamer
fljJB I met kunststof aanrechtcom-

I binatie met apparatuur, vier
HpßHËÉttïsa». ■ slaapkamers, betegeldem*m^mt^mmWmmmW!aiiL^ badkamer, hobbykamer en

l-*rgruimte op 2e verd. via vaste trap. Aanvaarding n.o.t.k. Vraag-
""is ’ 159.000-k.k.

goed gelegen ruim halfvrijst. woonhuis metc.v-
"**>, inpandige garage en ruime tuin. Ind. 0.a.: souterrain: provisie-
K*"der en garage. Parterre: betegelde hal, eetkeuken met luxe mr.,
IJponkamer met erker en parketvloer. 1e verd.: 3 slaapkamers,
?adkamer met ligbad, zolder via vliezotrap. Aanvaarding direct,
'dagprijs ’ 159.000.-k.k.

rjGELSHOVEN: rustig gelegen vooroorlogse woning met tuin enps-c v. Goed onderhouden. Ind. o.a. woonkamer, aangebouwde
uken met moderne inrichting. Twee ruime slaapkamers, badka-

jer met ligbad. Beplankte en beschoten zolderruimte. Pand ischterom bereikbaar. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs:
'93.000-k.k.

(Pancratiuskerk) - te huur: in aanbouw.
'ype A: (nog 3 appartementen). Woonkamer, keuken, twee
slaapkamers,badkamer, tweebalkons, berging. Bruto opp. ca.
*5 m 2. Huurprijs: ’9lO,- per maand inclusief servicekosten.
■ype B: (nog twee appartementen). Grote woonkamer, keu-ken, twee slaapkamers, badkamer, patio. Lift. Bruto opp. ca.

I 1 15 m 2. Huurprijs: ’ 1.375,-per maand inclusief servicekosten.Oplevering juni-juli 1989.

ruim halfvrijstaand woonhuis met c.v-
9as, garage en mooie tuin. Rustig en blijvend goed gelegen
nabi] centrum. Ged. dubbele beglazing. Zeer goed onderhou-den. Ind 0.a.: 3kelders, royale hal, L-vormige woonkamer (ca.
48 m 2) met open haard, keuken met een complete keukenin-
stallatie met apparatuur, 4 slaapkamers, badkamer met o.a.'"gbad en douche. Prijs ’ 239.000- k.k. mcl. complete stoffe-

I ring.

j^ERLEN: vrijstaand vooroorlogs woonhuis met gas-c.v., garage
T} 'vin (ruim 800 m2). Ind. o.a. provisiekelder, woonkamer,keukenj^l apparatuur, bijkeuken, berging, drie slaapkamers, badkamer"*t ligbad, zolderruimte. Vraagprijs: ’ 189.000-k.k.

te huur appartement met garage ber-
ing, gas-c.v. Woonkamer met balkon, keuken, een grote
slaapkamer, badkamer. Huurprijs: ’ 1150- per maand, inclu-
sief servicekosten.

1 HEERLEN-Welten: goed

beuken met kunststof aanbouwkeuken met apparatuur, badka-
mer met o.a. ligbad en douche, 4 slaapkamers, 2 bergingen.
Aanvaarding najaar 1989. Vraagprijs ’ 239.000- k.k.

BHEERLEN-Zuid (Heerler-
baan): rustig gelegen woonhuis
met gas-c.v., berging en tuin
(zuiden). Muren en dak zijn ge-
ïsoleerd; dubbele beglazing.
Ind. o.a. woonkamer, keuken
met een goed uitgevoerde keu-
keninstallatie met apparatuur,
vier slaapkamers, badkamer
met ligbad en 2e toilet. Vaste
trap naar zolder. Koopprijs

’ 145.000-k.k.

"BBP^ißjps^^cT ]j\ <f Schimmelpenninck-

I leVia|■ ■ «k"**n-H«*i 12 P**I"'* A-woningen:
"-;_V»tijl i Pk Door aannemer Peters uit

s*^:. "-^Tt ... ; Brunssum is gestart met
het bouwen van ruime half-y^istaande woningen met gas-cv., berging (mogelijk uit te

P°uwen tot garage) en tuin. Ind. o.a. L-vormige woonkamer,
®uken, drie slaapkamers, badkamer en zolder.

r!6 premie-A-regeling 1988 is op deze woningen van toepas-
Sln9 Netto maandlast ca. 595,-.

6ri "LEN: op zeer goede stand gelegen tussenwoning met tuin
l^ achteringang. Ind. 0.a.: kelder, woonkamer, aparte eetkamer,

*er> met bi|keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met
■iche, groot dakterras, vaste trap naar zolder met bergruimte en

fi| isardekamer. Pand is goed geïsoleerd en voorzien van nieuwe
"wische bedrading. Vraagprijs: ’ 129.000-k.k.

ENSBROEK: tussengelegen woonhuis met gas-c.v. en garage
k n voorzijde. Vrij gelegen en prima materiaalgebruik. Ind. 0.a.:

egelde gang, ruime woonkamer met parketvloer, eetkeuken
"tiet vorm '9e aanrechtcomb., drie slaapkamers, bet. badkamer
k 'douche en v.w., bergzolder via vliezotrap. Aanvaarding n.o.t.k.°°PPrijs ’ 129.000-k.k.■KERKRADE: rustig gelegen

woonhuis met tuin, gas-cv.,
berging en carport Ind.: en-
tree, toilet, open keuken met
aanrecht, woonkamer met par-
ketvloer, stookplaats en tuin-
contact. 1e verd. drie slaapka-
mers, badkamer met ligbad,
vaste wastafel en 2e toilet.
Vaste trap naar zolder alwaar
vierde slaapkamer en berging.
Muren en dak zijn geïsoleerd,

k.k aar 1978 Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’115.000-

I KERKRADE-Wesl: hoekwoning

Hmet cv. en tuin. Aparte zij-in-
gang. Ind. o.a kelder, entree,
woonkamer-ensuite, keuken c.g.
bijkeuken, douche, toilet, ber-
ging, drie slaapkamers, vaste
trap naar de beplankte en be-
schoten zolderruimte met twee
mansardekamers. Op korte ter-
mijn te aanvaarden. Vraagprijs:

badkamer met o.a. ligbad en douche, grote zolder-hobbyruimte
(vaste trap). Goed onderhouden. Koopprijs: ’ 159.000- k.k.

!frmtii-._ KERKRADE:" een vrij jonge
," SSB"*S^'MHiaM *von'n9 (bouwjaar ca

I rage. Goed geïsoleerd. Ind.■aflj I oa. woonkamer, keuken metI keukeninstallatie, drie slaapka-
| mers, badkamer met douche,

I beschoten zolderruimte. Hel■ pand is achterom bereikbaar.Goed onderhouden. Prijs: ’ 122.500-k.k.

KERKRADE-Haanrade: bouwterrein. Perceeloppervlakte ca. 300
m 2. Vraagprijs: ’ 40.000- k.k.

\KERKRADE-Chevremont - Toupsbergstraat: voormalig winkel-
pand - gedeeltelijk verbouwd (niet afgebouwd) - met woonruimte.
Achterstallig onderhoud. Ind. o.a. vier kelders, winkel/kantoor-
ruimte; woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder. Prijs'

’ 59.000- k.k.

" SCHAESBERG: halfvrijstaand
IL. i I woonhuis met gas-c.v., garage■ en tuin. Bouwjaar 1976. MurenI en dak zijn geïsoleerd. Ind. 0.a.:I woonkamer, keuken, vier slaap-, \ . I kamers, badkamer, zolder (vaste■ trap). Vraagprijs ’ 138.000.-k.k.

SCHAESBERG: vrijstaande bungalow met gas-c.v., ruime in-
pandige garage (twee auto's), grote tuin (1440 m 2) met groot
zonneterras. Blijvend rustig gelegen. Ind. o.a. royale hal (ca.
20 m 2), ruime living met open verbinding naar de verwarmde
serre (ca. 67 m 2), open haard. Eetkeuken, bijkeuken, kantoor-
/werkruimte. Ouderslaapkamer met badkamer, drie slaapka-
mers, saunaruimte met douche e.d., hobbyruimte. Dubbele
beglazing. Prijs: ’ 395000- k.k.

.. M||-'' " | SCHAESBERG: vrijstaand
w|* woonhuis met gas-c.v., groteB^uEtC 9ara9e en ,u'n- 'nd- oa-:&JB*MK L-vormige woon-/eetkamer;

j keuken, groot terras metI open haard, tegelvloer enI een goed uitgevoerde keu-»^^^^S" keninstallatie met appara-
tuur. Groot terras. 3 slaapkamers, badkamer meto.a. ligbad endouche Provisiekelder. Vraagprijs: ’ 225.000,- k.k.

SCHAESBERG: vrijstaand woonhuis met aparte kantoorruim-
te, gelegen aan de rand van het industrieterrein Strijthagen.
Woonhuis, md. 0.a.: hal, ruime woonkamer, eetkamer, com-
pleet ingerichte eetkeuken, vier slaapkamers, compleet inge-
richte badkamer, zolder, kelder. Kantoor: totaal ca. 80 m2met
uitbreidingsmogelijkheden. Totale perceelsoppervlakte ruim
1.400 m 2.Aanvaarding n.o.t.k. Vraagprijs ’435.000- k.k.

/V SCHAESBERG-Cen-
M r-r- woonhuis met cv., gara-

' f [|J \ 9e en rondom tuin (ruim-

X»—--iflfl i | woonkamer met erker

IJL mmmrlni, i lill Llffè vloer- eetkeuken, bijkeu-
ÉBBi^I W'-mt ken' dne ruime slaapka-

BÉbUhéR me,s' badkamer, zolder
»Wi^^S*aiiMß»!»i^^H2 I (vaste trap) met zolder-
kamer. Prijs: ’ 260.000-k.k.

SCHAESBERG: op goed punt in het winkelcentrum (Streeper-
straat) gelegen winkelpand met oprit, ruime tuin en gas-c.v., ruime
kelders, winkelruimte ca. 40 m 2, woonkamer, keuken en opslag-ruimten; 1e verd.: grote woonkamer, keuken, badkamer, slaapka-mer, vaste trap naar zolder i.iet twee mansardekamers, goedestaat van onderhoud. Aanvaarding in overleo. Vraaaoriis

’ 185.000-k.k.

gj woonhuis met gas-cv., garageWL I met extra bergruimte en goed
AmM i'^ÊÊrn aan 9ele9de tuin. Rustig enjS I I I 9°ed gelegen. Ind. 0.a.: L-vor-

Wgkw f keukeninstallatie met appara-

Ej mer, gescheiden toiletruimte,
mmmmmmmmnmmmm hobbyruimte (mogelijkheid voor4e slaapkamer). Muren en dakzijn geïsoleerd;ged. dubbele begla-

zing. Uitstekend onderhouden. Prijs ’ 165.000,-k.k.

ÜBACH OVER WORMS: halfvrijstaand woonhuis met gas-c.v.,garage, berging en tuin. Nabij centrum. Ind. o.a. kelder, woonka-mer met open haard, keuken (keukeninstallatie met apparatuur),
twee slaapkamers, één met erker, studioruimte (mogelijkheid voor3e slaapkamer), badkamer, zolderruimte. Vraagprijs: ’ 98.000,-
-k.k.

LANDGRAAF-Rimburg: rustig en goed gelegen vrijstaand
landhuis met souterraingarage, gas-c.v. en ruime tuin. Ind.
0.a.: provisieruimte, cv.-ruimte, mooie entree met trapopgang,L-vormige woonkamer met open haard, luxe keuken met ar>paratuur. 1e verd.: 3 mooie slaapkamers, luxe badkamer metligbad en 2e toilet. Voor- en achterbalkon. Bergzolder. Tuin ca.35 meter diep en achtergelegen bos ca. 35 meter dieD Priis'’ 285.000,- k.k. ■

beglazing, rolluiken. Ind.
0.a.: ruime L-vormige living (ca. 53 m 2) met open haard, keu-ken (installatie met apparatuur), bijkeuken, vier slaapkamers,
twee badkamers, hobbyruimte. Vraagprijs ’ 375.000- k.k.

Taxaties
Koop en verkoop

Hypotheken

Pickéc feftk
makelaardij bv

■II van Itersonstraat 15,postbus 31193, 6370 AD Landgraaf
"Y!ïü °ok's zaterdags g»op«nd v«n 9.00tot 17.00 uur.

Lil

11111111111111111l INHEERLEN
HEERLEN
Bongerd nieuwbouw-
kantoorruimte totaal ca.
540 m 2. Huurprijs

’ 195,- per m 2per jaar.
HEERLEN
De Hesselleplein
kantoorpand. Vraagprijs

’ 250.000,- k.k.
Aanvaarding in overleg.
HEERLEN
R. de Beerenbroucklaan
kantoorpand met 3
Dsrkpprnlriritspn
Huurprijs ’ 2.000,- per

Direkt te aanvaarden.
Voor nadere bijzonderheden en/of bezichtiging gelieve u

kontakt op te nemen metonskantoor.

HfpWjw offermans
Ivyl makelaardij 0.g.H3
Psjßßjj m-WT- J W Oflermans. makelaardij o.g bv V"

||hMh7""MM||| Teleioort:o43-2175000f04405-3333'
Kantooradres: Vissersmaas Ic, 6211 EV Maastricht

Uil Korrespondentieadres: postbus 22,6336 ZG Hulsberg.

GELEEN HENRI HERMANSLAAN
Goed gelegen RUIME HOEKFLAT met cv. (eigen ketel). Ind.: hal,
keuken, grote woonkamer m. balkon, 3 slaapk., douche, w.c, rui-
me berging, ’ 69.000- k.k.

VALKENBURG
Goed gelegen HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-c.v. en
ruime tuin. Ind.: hal, woonkamer van 35 m 2,mod. inbouwkeuken, 3
ruime slaapk., badkamer, zolder via vaste trap. ’ 142.000- k.k.
SCHAESBERG/EIKSKE
Keurig onderhouden HALFVRIJST. WOONHUIS met gas-c.v., car-
port en zonnige tuin. Ind.: kelder, hal, eiken inbouwkeuken, eetka-
mer, woonkamer, 4 slaapk., badk. m. ligbad. Overal alum. ramen
m. thermopane, ’ 159.000-k.k.
BERG EN TERBLIJT
Prima onderh. HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met gas-c.v., ga-
rage en tuin. Ind : hal, woonkamer inL-vorm. m. parket en fraaie in-
bouwkeuken, 3 slaapk., badkamer, ruime zolder, ’ 162.000- k.k.

KLIMMEN
RUIM HALFVRIJS. WOONHUIS met cv., oprit en 2265 m2grond.
Ind.: kelder, hal, kantoor, woonkeuken, riante living in L-vorm (54
m 2) m. open haard en stenen vloer, 5 slaapk., grote zolder.

’ 245.000- k.k.
WIJNANDSRADE

a Schitterend aan bosrand gelegen
yÉBw RIANT VRIJSTAAND LAND-

r' liitf'sßn : <B^ AtL HUI® met cv'' 'nPancl'9e 9ara9eBW Uj en ruime tuin met veel privacy.
[f *W Degelijke bouw en prima afwer-mmm\ king. ’ 395.000- k.k.

SITTARD/KOLLEBERG
VRIJSTAANDE BUNGALOW - perfect gebouwd en onderhouden
-op 1745m2eigen grond metriante oprit. Het woongedeelte isbij-
zonder royaal uitgevoerd en v.v alle comfort. Tevens 250 m 2extra
ruimte in het souterrain, voor vele doeleindengeschikt. Prijs n.o.t.k.

i

■ LANDGRAAF
|en ruime tuin m. veel privacy, [dik .mmmmmmf^r^■ gel. in goedebuurt. Ind.: keld, | WL . -W

■ slaapkam., badk. Het pand is '■■■ mooi afgewerkt. BJ !
Vraagprijs ’ 235.000,- k.k.

I NVM Onroerend Goed Makelaardij , -,

555 LcErtAE-tt : . A \Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen
Telefoon: 045-717237

■■■■■■■■■■■■■■■■■■J

BRUNSSUM
Essenstr. 20. Uitst. on-
derh. halfvrijst. woonh.,
cv., kelder, zolder, riante
badk. Hoekp. Voll. gere-
nov. Aanv. direct. Vraag-
prijs ’ 110.000,-.

PUHT/SCHINNEN
Margrietstr. 41. Uitst. gel.
royale 4-slpk.woning,
cv., woonk.-keuken (47
m 2), parket, open haard,
riante badk., zolder, gr.
tuin. Geïsol. garage.
Aanv. direct. Koopprijs
’149.500,-.

SPAUBEEK
J. Frisostraat 31. Vrijst.
bungalow, cv., garage,
op perfecte ligging.
Woonk. (48 m 2), 2 slpks.,
badk., uitermate geschikt
voor kl. gezin of ouder
echtp. Vraagprijs
’215.000,-.
MUNSTERGELEEN
Smidserweg 21. Woonk.
(42 m 2), aparte eetkeuk.,
aanbouwk., div. kelders,
3 slpks., badk., garage
(13x3,20!!!). Opp.: 391
m 2!!! Aanv. direct. Koop-
prijs ’ 159.500,-.

MUNSTERGELEEN
Burg. Smeetsstraat 19.
De plek is perfect, 4
slpks., riante badk., lig-
bad, douche, 2e toilet,
geïsol. Vraagprijs

’ 139.000,-.

N.M.W. QUADEN
makelaar-taxateur o.g.
lid NVM, Gelrestraat 4

Munstergeleen
04490-19644

KUNSfSTOFenHAMHOUT

fS<hniiti|
GmbH

v.Siemens-Str. 6
Geilenkirchen P*l|r*ï
Gewerbegebiet l UI

1 Tel 0245118069 | [_[UIU _
RamentPI Deuren

Vr I RolluikenI Zonneschermen

Bel voor vrijblijvende
prijsopgave:

heer Meerten,
tel. 045-322728

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

En de makelaar weet van
wanten enkranten.

ï HEERLEN
| " Tusseni. won. m. achter-
■ om, garage en tuin. in.: kei- 1 Blafl laßaaJ! der, entree, woonkamer, jHHflfllI keuk., toil., 3slaapkam.,dou- BJ| che, zold. m. vaste trap.

| Vraagprijs n.o.t.k. BflßßßßflflflßflßflJ■
I .NVM Onroerend Goed Makelaardij

,
■-.

■ M LEEITAE^ ,. A
Pater Romboutslaan 2, 6419 BE Heerlen

Telefoon: 045-717237

Pllllllllllllllllllillllllllllllllllll
= jfe' vflflßJÉ AMSTENRADE

= M
,^^^^ BKB ’ 325.000-k.k.

mmJkt BBdfl I Vnls' bungalow met cv. "== I I Ind.: royale hal, ±12 m 2,ss=
sss: I I woonkamer 40 m 2,keu- sss

I ken met installatie en ■""■I eetkamer ±30 m 2, 4 jj|
sss: I I slaapkamers + badka- sas
sss; 1 I mer, rondom tuin, veel sss
sss privacy.
sss Aanvaarding m ovedeg.

Am ' *-"**■ BRUNSSUMjflBjj ’ 350.000,- k.k.
■Lt^Bftï'iat^flsßYaaaaßl ■'" bungalowwi|k vrij- S

sas I ~"Laatje I staande bungalow op 3
s= I I ± 900 m2 grond met opti- sssI male privacy Ind : sout: sss

ï: i^aBBBB I 2 kamers + garage 2
== —. BJ Beg. gr.: royale hal. Ii- =E
sss . "'" ' -——~3 ving totaal 70 m 2, dichte s=
sas ■aWammf^B^amf^ammmmm* keuken, hobbyruimte 20 sss

s m 2, 3 slaapkamers + badkamer. Bouwjaar 1972 Aanvaar- =1SBB ding in overleg.
HEERLEN-NRD.

J—L-Ll Tl |J Halfvrijst. herenhuis met ÜrjF""■■"'■■*■» garage. Ind. sout: kei- 5
ss= ..,,. ,m\ derruimte 50 m 2. Beg =

BB "jBF^TXaaisBV « r ' hal' woonkamer 40 SSS
|= BI BBa\BL B B-"4 Jm' 9C>ed 9eoul d'Chte =I mJÊÊ keuken- 'erras en tuin, js
= I BflflMß 9ara9e 1040x300 1e sss= afJaßafiaßaf^af^aP^ia^^aßfJai verd.: 3 slaapkamers en =s badkamer 2e verd.: hobbyruimte te bereiken via vaste trap Ss Aanvaarding in overleg
s= HEERLEN

<a'H"a<a*B"Maii>iiiW Pri's op aanvraa9HP Nabij centrum en Aam- == __B] M "jSm __ tx>s woonhuis met cv., S= 4! LsL !1 9ara9e en tuin. Ind.. sss
jSgJjjjjj sout.: hal met voorpor- fj
BBBJ taal - 13 m 2,inpandige 2

sss ■ Bflfll 9ara9e " diverse kei- *ss"
SSS MBMHMMH ■ üers 1e ver(j . woon|(a . sss
sss BMmm»^B»S^aeam»^a\Saap^al mer ±45 m 2met balkon 2
sss 21 m 2, keuken en tuin. 2e verd: 3 slaapkamers + badkamer =s Aanvaarding in overleg.
=== HEERLEN-(De Erk)~ . ’ 249.000- k.k.

>3 'Tl i"l Btl" Sb1 Hal,vnist woonhuis met 5= f —* I Ejflflj cv ' sout: garage + s

- tuin. 1e verd.: 4 slaapka- §§
sss mers en fraaie badkamer

5 Aanvaarding in overleg.
I VOERENDAAL= a«m mm B| -M (Weustenrade)== BBV wSmWSmt km /19700°-

sss Wê Vrijstaand woonhuis met g
mm aJ'flflßapaJ Icy en 9ara9e lnd hal, §
■VftSaaJal I woonkamer met V4 open fsI I keuken 32 m 2, keuken 5= jj I modern, terras + tuin 1e 5cI verd : 3 slaapkamers, 5■JMaWBBBmfJBfBafJBMSI luxe badkamer. 2e verd.: 1s zolderruimte te bereiken via vaste trap Aanvaarding in over- I

! Woning of bedrijfspand verkopen? ï
Makelaar Ernens kan u

van dienst zijn.
Geen verkoop - geen kosten.

Maak vrijblijvend een afspraak.

■■■■■■!■■■■■■■■ §

" Makelaar o.g. " Taxaties
" Bedrljfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

1makelaardij W 1IBQMBMSI
Hoolstraat 42, Voerendaal

Tel. 045-752142
jllllllllllllllllili

—— 1 1 . 1

.... JJ.

I r\C7IT UI Tl7ir\T IMa^CT 1 1 CCrVTC M -% Aan de rand van de Brunssummerheide ligt de Heerlense wijk *-iULZiI nUIZ.tIN MUL 1 U LLiNo M MariaChristina. BBh
I7A\i rtTTa, Tia.TT^'SkT nr'iri ...-,.„ mÊ Hier hebben al meerfl M^t3

Bflia^Hß^aHßVßVsSß^S(iiatSËaYSyVH,*>a)l *l* 't* *W ' rm gekocht. En zijn
■■&yCr_ \ÜI iMpfll razend enthousiast -m\t k. i %" 1iSftV m\ «. TT ■aMar'lT J am a*J mmW me mm ±^mm\I-T-"' *^ flVia t* *"* -vê-aii M 'T <*TT I HflTsimflPHiMH vs ,if»wi jfe, ..--: "J ■JF cAwm BaWaHflSllLfiW*^" " — ÉK^ammtflaflammmmmmfll BBamm.'KSBgIB T^'Sa^ . ■ BavßßßßfliH

■ . ->■ „ "i V^l LI i lljlo i«"Il Hy^ 'Zijn ouderwets-grote huizen. ■—"—. —«. -. » "-w «-w g. ■--■^Bmm^SmWmmmmmmmmmm\"l-fn T Met vestibule, apart trappenhuis, 3 In de nieuwe modelwoningaan de■BHH oerdegelijkekelders, woonkamers van Pelikaanstraat 1. In deze woning is een■HflJ ca. 26 tot 35 nV, een grote keuken, 2 modern interieur gecreëerd,verdiepingen met 4 slaapkamers,
royale badkamer met ligbad en een _________________-_^^^^^ B«f)iB«««««M»«««««««««»jim»«zolderruimte. Uiteraard zijn er CTI !■■"! afl^T^miijaa^^gj^^^ H verschillende liggingen en grootten en WrATtAllt r^T^Êtö* I||T>J|
een drietal indelingen. Door de dege- k^^BémmtaamC^amÉamflHamKKVfll■Pr^T^^^^^^^^^^^^^^^^^ lijke bouwkv»aliteit, de royale opzet en m\%fmYiï'VK^^^m^m\■ hen heel aparte architektuur! die aparte architektuur zijn dit fl-t/,V|flJ L JUllfll l tlIJI■«««■«---««-«««««««-««ï Met vriendelijke straatpartijen, hee| bijzondere woningen! gjyyj^jy^j^^j^^g^jjj

poortdoorgangen, klokgevels,
boogpoortjes groenhofjes en mi\ A-'-WtaTT—— btienstra adviseurs zullen u daar dan
pleintjes. Doorgaand verkeer is er |-.iIW*HiBBBBBBBBBBi graag nader informeren. Kom dus
niet: uwkinderen kunnen veilig buiten Koopprijzen vanaf ’ 95.000,- tot ze
spelen. En overal zijn mooie ’ 109.000,-- k.k. '- r. beplantingen, plantsoenen en 100% financiering mogelijk. _ jMw-JV -zitbanken. Een ideaal oord om te Netto maandlast ca.’ 545,--. , JLW

Dfl^BBI&J 4Jfe* "* *$*'
aBBBa»a»l Sshlï? JW*t'- <2iX'&Ws ' H■■VaflßaHaamL^flal .SflW^'-' é^■JmVsjfë'Jf^-'*l

SLj, Laßßda^^aflVaflflvaßa^Vl
iS* ~,->.. —...-' BHr* ksê "3S--^wSMBarJ

Hij Btflafll Eï, 'BKkw^jjSmL
amSilam^__SK9'BH BV"* ■TSÉBb^ 9Kn-83 awTjTlaKanß ia^»^a*Bi■tl |vS — 3$ IrtfVl

BmSTH ■■*■ "iSP^^ H a»#*JaSj - |S IBJi ïï iBBBSTn***saj BKEaVjnßal tSßrS^_ BB nnFi nj BjhSKclSdanjSnSSSa^m.9 vr 'vBBSa ff jHßißpi, v *wp v
Ku__ 3B| ZBfjßßfl lAI aBjaBaSsCT C

1 ELJ Bgjjj Uh
Be " m

amTfll B«1 HéßP^ i3aP^^^^^^^^
mjjwEmmgg^g—^mmïï 11^p Br.~_~"~: "~~ '~~^~i

■■r f*"^^ vmmmy Gaarne vrijblijvend Naam:I—* aJ I—| m I «»| pJ |L— |HlS|!!!xSJßiijjißi^2'r | amßs» volledige informatie Adres:
|1,1,l,1,,~ lil f^ IIU " I ="-'W Wm- I _^"% over de huizen in de Postcode/PlaatsLB" H^^^^J^_^^L^^^MißL_L l̂_AlM___aL^_}H M — Maria Christinawiik tp Telefoon

Bn^MMBBBBBfI fiS Heerlen. In ongefrankeerde gesloten envelop zenden aan Snenstra'
KJflrWÏWÏ^Wr' Xtm^:\vmT99in9mW9ÏT9mt9Ü91V9!ï^nmmmmmmmmm amtSSl I Makelaardij BV Antwoordnummer 40. 6400 VB Heerlen < .
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m\ HEERLEN, Centrum 2 slaapk., badk. en dakterras. ft
|J Groot winkel-woonhuis met Koopprijs ’ 215.000,- k.k. |g
b» 0.a.: beg. gr. 260 m 2 met toilet- m
I groepen, op dè 1e verd. 114 m 2 LANDGRAAFshowroom. Woongedeelte 1e Schaesberg. Gunstig gel. vrijst.verd.: woonk., keuken, bijkeu- landhuis met bedrijfshal. Woon-ken, badkamer. 2e verd.: 4 ged. o.a. kelder, ruime hal, L- ■m\ slaapk. vorm. woonk., luxe keuken, PbJ Koopprijs ’ 375.000,- k.k. slaapk. met eigen badk. 1everd.: B_

Huurprijs ’ 4.500,- per 3 slaapk., 2e badk., zolder. Be- m
mj maand. drijfsgedeelte: hal 225 m 2, ma- j

HEERLEN, Zuid gazi-n 13° m2' kantoor' toilet> ,
Winkel-kantoorruimte 150 m 2. B^"!^' ;:o f ~,- ,w> . , h
Goede ligging, parkeermogelijk- KooPPri Js/435.000,- k.k.
heden.
Huurprijs/1250,-per maand. MAASTRICHT, Centrum .

Tussen Vrijthof en Markt gele- J■ HOENSBROEK gen object. Winkelopp. 1500 m 2 ■m\ Zandstraat. Goedlopende café- (waarvan 1000 m 2 op de beg. ft
bJ taria-friture met woonhuis. gr.). Bovenliggende apparte- <■m± Koopprijs/180.000,-k.k. excl. menten hebben een huurop- m
mj inventaris. brengst van f 70.000,- per
m iaarHOENSBROEK Koopprijs ’ 2.500.000,-k.k. P
BI Winkel-woonhuis. Ind.: kelder, BI
bb) winkelruimte, zitk., keuken, ma- m
md gazijnwerkplaats, berging, ga- "NUTH
m rage, tuin. 1e verd.: ruime De Horsel. Bedrijfsruimte 210

woonk., slaapk., badk. 2everd.: 3 m2< hoogte 3.80 m. met kantoor J" slaapk., zolder. en toilet. Buitenterrein. Voor di- ■
■^ Koopprijs/ 182.000,- k.k. verse doeleinden geschikt. 01
pj Huurprijs op aanvraag. |pj
ê% KERKRADE West fl-- ÊJiSIÜS 9Hi'i^n%olSS;«G'2" SITTARD, Centrum BI
5 ïlÜin di! kantoren socil^ Representatief kantoorpand na- f-— splitst in div kantoren, sociale bij kt Q| bj d rt h, 2 .

ruimte opslagruimte loods, kamers en gang naar magazin;

i SSs*c mtt&ssis&lï ï
m Koopprijs ’ 495.000,- k.k. Bi

KERKRADE
Goed onderhouden winkel- VAALS
woonhuisgunstig gel. aan door- Gunstig gel. bouwterrein, ge- Bi

m\ gaande weg. Winkelruimte met schikt voor de realisatie van een fkbJ atelier en grote etalage 150 m 2. zakenpand/praktijkruimte met Bi
sjj Aparte opgang naar ruime wo- woning. Opp. ca. 645 m 2. jbj

ning met 40 m 2woonk., keuken, Koopprijs ’ 74.000,- k.k.

A Wals u soms dacht, -in het A
MW MAASTRICHTS BUSINESS CENTER iS*

MW ZAL NOG WEL RUIMTE GENOEG AW
mmmW ZIJN" HEEFT U HET GOED MIS. AuM I

JOp
de 8e etage is nog één halve MSw^^^^^vleugel onbezet. En datkomt MS*neer op nog geen 2% van de ATmUËWtotale ruimte in het bruisende Am mSmMaastrichts Business Center, AmJ MSm

et nieuwe zakencentrum van AmmAmZm'ernationale allure, midden in Ammr ÊSmlynamiek van het grote AmmTAvimY
tres- en tentoonstellings- Ammm JSHmW
jm:het MECC. Am\mWÉf^wtekent dat al heel veel AmWmWSïï Wilma
"n hetprofijt hebben Am MSÊ mima vastgoea e v
van de voordelen d,e MWË<Ibinnen het presti- A% WÊk mW
ZC-complex metzich k\\ WM&WVoordelen die meer MWÊSJ j.WOffemiailS
tn riante en efficiënte AwWMrW mah',adrl|y»4i"/Qk
alleen. Als ude AWÊgf e^lT^Lcr^ i
dan is snelheid kvSw LTStW Teie/oon 043-217500 f
den! jNJJu /

AW&^fkmÊmm |nï] Makelaarskantoor I

JSkfmfm ■S'dßS.Rlwters /
o-emij- JgFrtÏÏ SKS /& M \k7AT Telefoon 043-218^41 I

I E TE KOOP:
'II "'"""■ BEEK: mooi gelegen bungalow met riant
I I uitzicht, md. 0.a.: hal met toilet, leuke living met

0.h., aangr. terras, 3slaapk., badk., waskelder,
garage, perceelsopp. ca. 3500 m 2!|l Vraagprijs ’245.000,-k.k.

I llßßßai HOENSBROEKSlot Hillenradelaan:| I fraai gelegen bungalow met inpandige garage,
md. 0.a.:repr. hal, ruime living, keuken met div.
app., 3ruime slaapk., badk., prov.kelder,

I I berging. Vraagprijs ’335.000,- k.k.

111 «Baßßal KLIMMEN: halfvrijst. woonhuis met■ I vrijst. appartem.gebouw, md. 0.a.: hal mettoilet,
woonk. met 0.h., woonkeuken, sslaapk., badk.,
ruime zolder, garage, div. kelders. 4appartem.:| I hal, woonk., slaapk., kitchenette, badk., toilet,
onlangs gerenoveerd, huuropbr. p.j. ’34.000,—.
woonhuis vrij opleverbaar.

II Vraagprijs ’279.000,—k.k.

I Bflflai OIRSBEEK: op goede locatie gelegenI I repr. kantoorruimte (ca. 150m2) in goede staat■ I van onderh. is event. te gebruikenals woonhuis
met inpandige garage, loodsen (ca. 450 m 2).

I I perceelsopp. ca. 1450m 2. het terrein is geasfal-I I teerd en goed omheind.
Vraagprijs ’255.000,— k.k.

I BBBai OIRSBEEK: op goede stand gelegen
vrijst. villa met mooie tuin (ca. 1450rrr), vrijbl.I I uitzicht, md. 0.a.: ruime hal, living (47m2),

| I keuken met div. app., stud.k., 4ruime slaapk.,
2 badk., ruime zolder via vliezotrap, inpandige
garage. Vraagprijs ’390.000,- k.k.

I ■■■ ULESTRATEN: vrijst. herenhuisI I (bouwj. 1988) geschakeld met garage op groot
I I perceel grond. md. 0.a.: living met marmeren

vloer, moderne keuken met div. app. 3slaapk.,
badk. met ligbad, vaste trap naar zolder, mog.| I ruime 4e slaapk., voll. geïsoleerd, h.h. kozijnen,
uniek uitzicht. Vraagprijs ’249.000,— k.k.

I I (bezichtiging van panden na afspraak!)| I deze panden zijn een kleine selectie van
onze totale portefeuille.
documentatie van bij ons in verkoop zijndeI panden sturenwij u gaarne op aanvraag toe.

I MAKELAARSKANTOOR O.G.
DRS. SCHREINEMACHER BV. IrS]I brusselsestraat 55, maastricht |||

| telefoon 043-2191 57. tel, b.g.g. 216822. V*>"}

ZX PAUL |kS2 SIMONS I
'ft MAKELAARDIJ QG.yr AS^JRANTIENTAXATIESv HYPOTHEKEN-FINANCIEN

I EURDPAWEG ZUID 214 ÜBACH OVERWORMS I
I Op zaterdag zijn wij bereikbaar van 10.00 tot 13.00 uur. I■. HEERLEN-NOORD
I Halfvr. woonhuis met o.a. gr. uitgeb. keuk, woonk, 4 slpk., II badk., dakterras, zold., keld., gar. en berg. Pr.: ’ 105.000- I
I KERKRADE-HAANRADE
I Jong hoekp. in perfecte staat met carp., berg. en tuin. Ind. I| o.a. hal, Z-woonk., op. keuk. metluxeinstal.,3slpk. enbadk. I| Pr: ’ 140.000-k.k.

B SCHAESBERG
Aan plantsoen gel. tussenl. I
woonh. met cv., berg. en I
tuin. Ind. o.a. hal, woonk., I
keuk., 3 slpk., badk. en I
zold. Vr.pr: ’ 119.000,-.

I ÜBACH OVER WORMSI Op goede winkelst. gel. winkel-woonh. (winkelr. +130 m 2) II met aparte werkr. (±35 m 2). Geheel verb. boyenwon. met I■ o.a. woonk., 4 slpk., luxe badk. en gr. dakterras. Object is II aan achterzijde bereikb. Geschikt voor diverse doeleinden II Vr.pr.: ’ 238.000,-k.k.I VAALSI Goed gesit. apart op le-kl. stand met alle mog. voorz. Ind. I■ o.a. ruime hal, keuk. met eik. instal., pracht, woonk., gr. II badk. en slpk. met balkon. Berg. in sout. Vr.pr.: ’ 79.000- II k.k.

■O 045-318182 1
BrJ

BRUNSSUM
PRACHTIGE WONINGENIN EEN PRIMA WOONKLIMAAT
Bestemmingsplan 'De Hemelder' in woonomgeving met o.m. een opvallendBrunssum heeft in korte tijd een prima royale groenvoorzieningen bovendien
reputatie als woon- en leefgebied op- op geringe afstand van het centrum vangebouwd. Een rijke en gevarieerde Brunssum.

mm9mmmmmmm^ 10^0, /
Op een uitstekende ligging in dit plan ****** -S» ''o^<%fP:
worden enkele vriendelijk ogende wonin-
gen gerealiseerd, gesitueerd in een licht
glooiend terrein. Degelijk gebouwde en Uwpersoonlijke omstandig-

-uitstekend afgewerkte woningen met heden spelen een belangrijke Io.m. een ziWeetkamer, open keuken, rol bij dekoopoverwegingen ■■ i
3 slaapkamers, badkamer met douche en de uiteindelijke koopbeslis- W^llen vaste wastafel en een zolder. 1" KI HDC Dl II ITCDC
mS&V35-43^^ -»^ uro.riuij i trio

- «nlotni«?£t\ a' f 41 *000~ totaal ' gen. Geheel vrijblijvend en makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlenvoigens premie-A-regelmg zonder kosten uiteraard. 6411 AT heerlen " van grunsvenplein 12 " tel 045-713746

EkVI W% Kj nRQ Rl II ITFRQ Ji 3B| 88-J&.O}.. \ al**"l aU/ll^Ja nUlu IL-nO makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerleni#B

/ OIRSBEEK, Secr. Fleischeuerstraat S GELEEN,Geleenbeeklaan 5
SL Uitst. onderh., goed geïs., vrijst. landh. met cv., gro*

'^fi^^^j|fim, tu'n- 'nd- oa-: L-vorm. living met open haard (ca. 55 rrfl
Am Hbmh É me' ''9bacl' douche,bidet, dubb. v.w. en 2e toilet. Vel

BÉafct^ zo'derruimte. Het Pand is luxe afgewerkt. Aanv.: it

a&\ Centraal in het Zuidlimburgse landschap in deprachtig
J||| villawijk Schuureikbieden wij een vrijstaande semi-bu*

: "WmWÊ?''■fr ras aande voor"alsaan deach,e'kant te bereiken. V*

«j»_ I»v»^»t"» SSS| dubbele garage, wasruimte en berging aanwezig. V*
Jt Cp M%W£J W&sïios&Ë&- *^*%sm BP dere gegevensenprijs opaanvraag.

BORN Barbarahof '<5 Goed 9eïs- ha"vrijst. woonh. met cv., royale garage en In een rustige omgeving gelegen geschakeld landt" 1*

Luxe c-atio-bunoalow ach aeïsol mPt r v narann «n '"in-'nd. 0.a.: L-vorm. living, keuken, 3 slaapkrs., badkr. met cv, garageen tuin. lnd.:Beg. gr.: hal, woonkr. (±*tuin Ind o aHq%cf 40m§"mefoarket en9
0oIn "* douche' v*w- vaste ,raP naar zolder- Aanv" "* L"lluxe keuken me< div'aPP " bijkeuken, slaapkr. Jhaard'mod'keu'ken9 Vraagprijs:/136.000,-k.k. badk, -«hgb.^ouche toileteny* ""^*£; 'toilet 1 p Vprri ■ ? «iiaankrS 9o haHic, moi üohaH Hr,,, vero.. slaapkr., zolderkr. en badkr. met douche en v»

che v w apart toitm q?Ó7e terdno Aa"iePriisoo P"", Irenestraat S Pand verkeert in prima staat van onderhoud. Aanv.:i"
aanvraag' ' Rus,i9 9el-vnist- woonn- metcv- 9ara9e en ,vin- Perc Vraa9Pr'is:f 349.000-k.k.
u' opp.:285 m 2. Ind. 0.a.: woonkr. metopen hrd, keuken, 3

BEEK QiaMtraat <"
slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en 2e toilet, vaste trap PAPENHOVEN.OpdeCouI

o,,,n£'"i hi*7 ~. i. . t naar zolder met ruime hobbykr. Aanv.: i.o. Vraagprijs: Mitst, onderh., rustiek gel., vrijst. landh. met cv, keld*
Sïif^&SSÏïJïri^- ]ÏS?^ T^aanbouw, cv., awage en f 189.000,-k.k. ' royale garage, geschikt v. 2 auto's en grote W»tuin Perc.opp. ± 400 m 2. Ind. o.a: woonkr. [± 50 m 2) Perc.opp. 1.600 m 2. Ind. 0.a.: grote living met op*

SCHINNEN, Barbarastraat S haard, mod. woon-/eetkeuken, tuinkr., waskeuken !Aan? direct Vraannr ?i7qV,nn k k ' Ui,st'0«.. gels., prakt. geh.onderk. split-level-bungalow slaapkrs., study, royale badkr. met ligbad, douche, 9
«anv..uireci. vraagpr.. ’ ï/a.uuu, k.k. met c v jnp garage en tuin metop, prjvacy Perc.opp.: toilet, dubb. v.w. Het pand biedt vele extra's. Aanv.: i-"

440 m 2. Ind.: o.a. woonkr.,keuken, 3 slaapkrs., hobby, Vraagprijs: ’325.000-k.k.
BRUNSSUM, Woendershof H badkr. met ligbad en v.w. Aanv.: spoedig. Vraagprijs: ,
Nabij centrum gelegen vrijst. woonh. metcv., garageen ’ 195.000-k.k. SCHINNEN, Mgr.Savelbergstraat
tuin.lnd. o.a. provisiekelder,ruime woonkr., keuken, bij- Opgoede standgel.,vrijst. bungalowmetcv., berging*
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met zitbad, v.w. en toilet, zol- SITTARD, Beatrlxlaan S en royale tuin. Perc.opp.: ± 1.000m 2. Ind. 0.a.: L-vorJ ";
der via vliezotrap te bereiken. Aanv : direct Vraagpr.: Ideaal, op uitst. stand gel. halfvrijst. woonhuis metcv., living, grote woon-eetkeuken en badkr., 6 slaapkrs. H»

’ 170.000-k.k. kelder en goed onderhouden tuin en terras. Ind. 0.a.: pand is voor div. doeleinden geschikt zoals praktijk, ka" *keuken, woonkr., 4slaapkrs., doucheruimte met douche 'oor. Gesch. voor dubb.bewoning. Aanv.: i.o. Vraagpfii*
DOENRADE,Kerkstraat S en v.w, vaste trap naar zolder (mog. grote slaapkr). ’305.000-k.k.
Geïs. vrijst. woonh. met cv., garage, royale berging an- Aanv.: i.o.Vraagprijs: ’ 185.000-k.k.
nex hobbyr. en tuin met overdekt terras. Perc.opp. ca. SITTARD(Kolleberg), O Beltfenslaan '1.000 m. Ind. 0.a.: woonkr., moderne keuken, 3 SITTARD, Dagobertstraat S Schitt., op eerste stand gel., uitst. onderh., vrijst. lar**!slaapkrs., badkr. met v.w., ligbad en 2e toilet, zolder. Woonh. metcv., berging, carport en tuin. Ind.o.a: living, met cv., div. kelders, grote inp. garage gesch. v'
Aanv.:direct.Vraagprijs: ’ 225.000-k.k. mod.keuken metapp., 3 slaapkrs., bet. badkr. met dou- auto's, zwembad en zeer grotetuin. Perc.opp.: ca. 2.♦"■

che, v.w., afvoer w.a. Overname subsidie is mogelijk, m Ind.: o.a. L-vorm. living met open hrd, luxe keuk*"
ECHT-HINGEN St Jnn>t»rw«i «! Aanv.:i.o. Vraagpr.: ’ 119.000,-k.k. metapp., 4 slaapkrs. alle meteigen badkamer.Hetpa"0

woonhuis me, J. S|TTARD Heinsewea - °" <*'«" ***aanbouw,kelders, grote garagegeschikt v. 2 auto's, car- AR**Heinseweg, h,k ,„ S lofJrils-oPaanv'aag-
port en tuin metveel privacy Perc.opp.: 1810 m 2 Ind. Na°Ucentrum rus igI gel., halfvr. woonh. metcv kelder, ~„„„_ 5oa-L-vorm livina luxe keuken met arm hiikpuken aanbouwen tuin. Ind. 0.a.: woonkr., keuken, 3 slaapkrs., SITTARD-Kolleberg
berging 4 slaaDkrs mod badkr met Neb^doirhe 2e badkr met doucne' vw- en aPart ,oile<- Aanv-: direct Riante' zéér luxueuze en moderne bungalow, uit^
toilet en vw zoldef' Aanv To tk" Vraannrifs Vraagprijs’ 115.000-k.k. functionele indeling en onderhouds-arme, eigentijdse»'
’227 500 -kk" Vraagprijs. kwalitatiefzeer hoogwaardigeafwerking. Ind: zéér roy»-

-' SITTARD, Kromstraat (Ophoven) S Ie living (75 m 2) metopenhaard, luxueuzeBulthaup ke^
EINIGHAUSEN Past Schimsstraat S Centraal gel., geïs.. vrijst. herenh. met aanbouw, cv., ken, ruime hal met trappehuis, 4 slaapkrs., grote bad*1

Goedgel halfv'riist herenh metcv keldpr rnvalpna^ ke|ders, garagevoor 2 auto's en royale tuin. Perc.opp.: met ligb, douche, 2v.w., bidet entoilet. Aparte TV-a'ragt^f tuin^ Ind^ o a Tvinr^Tqrote mod keuke^ mit =a-, 500m lnd'oa'; nal' r°yale livin9.ke"ken metapp., dioruimte (30 m 2), div. hobby-ruimtes, kelderbar, w,jnk£~ aoD 3 slaaókre 'bet badk-métliöbad toilpf vw ml 5 slaapkrs.. waarvan 1 metbadkr. metdouche, 2ebadkr. der, waskelder, bergkelders, cv.-kelderen inp. garag»dw'Aanv-1oi Vraaaori^-f i65 000 -k k ' mcl '^^d. v.w., apart toilet. Vaste trap naar zolder. Het geheel is een prachtige, zéér comfortabeleenruin*
aH ' '' 'J-J'JKnj' "-"■ Aanv.:spoedig.Vraagprijs:/298.000,-k.k. bungalow met veel leefruimte, privacy, woongenot *mooi aangelegde (niet te grote) tuin met div. terrasse"

EUGELSHOVEN, Mlrbachstraat H SITTARD, Overhoven S waaronder overdekt terras (45 m 2) op het zuiden n»
Rustig gelegen boyenwoning met kelderen terras. Ind. Vrijstaand woonhuis metcv., garage en tuin. Ind. 0.a.: openhaard. Aanv.: i.o. Prijs opaanvraag,
0.a.: woonkr., openkeuken, 2 slaapkrs., 2 zolderkr. en hal, woonkamer, open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met ,
badkamer. Aanv: direct.Vraagprijs: ’ 89.000,-k.k. douche, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Vraag- SITTARD (Kolleberg), Kapellerweg. "prijs: ’ 149.000-k.k. Op uitst. locatie gel., vrijst. landh.in "Bauhaus"-stijl, *"*GELEEN-ZUlD,Beneluxlaan S cv-, inp. garage, binnenzwembad en zeer grote WJJUitst. gel. en onderh. halfvrijst. woonh. met cv., garage ' SITTARD,Past. Verbeekstraat S Perc.opp. ca. 2.500 m 2. Ind. 0.a.: royale living met op*'
en tuin. Perc.opp.: 270 m . Ind. 0.a.: living met open Rustig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, cv., 2 kei- haard, keuken, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., doudlB'haard, royale keuken, bijkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met ders, garage voor 2 auto's, carport en tuin. Ind. 0.a.: ruimte, garderobekr. Aanv: i.o. Prijs: opaanvraag,
o.a. ligb. en 2e toilet, rolluiken. Aanv.: i.o. Prijs: woonkr., waranda, moderne keuken, toilet, 3 slaapkrs.,

’ 159.500-k.k. badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs:’ 148.000-k.k. SITTARD, Rijksweg Zuid
Op zeergunstige locatiegel., vrijst. herenh. metcv., k».. .. c SITTARD, Dr. Schaepmanstraat S ders, garage, tennisbaan en grote tuin. Porc. opp:

» - * . mestraa; . s Op goede standgel.,vrijst. herenhuis metcv, aanbouw, 1700 m 2.Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeuk^Apart, naast elkaar gel halfvrijst. woonhuizen met cv., kelder garage en tuin |nd 0a .L.vorm |ivjng met open serre, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., vaste trap naar i*toods, kelders en tuin. De panden zi|n yoor div. doelein- haard ,uxe keuken meta 5S|aapkrs 2 compl. inger. der.Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’359.000,-k.k.den geschikt, zoals magazi|n, atelier. Aanv.: i.o. Vraag- badkrs., zolderruimte.Aanv: i.o. Prijs op aanvraag,prijs: op aanvraag. ' K a t
ctcim 7 r<ri i o SITTARD, Kapellerweg (Kolleberg)

GELEEN Lierbeek 3 S »'
t", S Uitst. gesitueerd en goed onderh, vrijst. bungalow "*GoedoneVnaS|,.woonh.me,c.v..garageen,u,^2as&affiffi,t«a«fW K^«,l^.0^,ka^n^ L

naarzolder.Aanv.:i.o.Vraagprijs:/145.000,-k.k. lewonmg.Aanv..spoeoig.vraagpnjs./140.000, k.k. slaapkrs.,2badkrs.Aanv.:i.o.Vraagpr.:’43s.ooo,-''-1 * »
SUSTEREN,Julianalaan S WIJLRE Merodelaan *GELEEN, Rijksweg Zuid S

n
Rus,i 9 «C landhuismetprachtig vrijbl. uitzie

Op goede stand nabij centrum gel. royaal, halfvrijst. He- k^Ke"j k„eLd?L9la„9t», irl? ? h°bbyrutmte en metc
a
v
a a ', ; aangelegSe tuin

a
et 'vee, priv»;

renhuis met cv., kelders en grote tuin.Perc.opp' 1.050 L'„ipn r^'rri it6n me,afP- woonkr met parketvloer Perc.opp. 682 m 2. Ind.: Sout Kelder Beq gr ruir*"
m 2.Het pand is voor velerlei doeleinden geschikt, zoals e"Tl* M\Z TT^^lt"^!' &■ »°°"" "* m°°i« s*"* ke^en mefapp-
praktijk. Ind. 0.a.: L-vorm. living m. parket en open haard f* slaaPk'*!- zolder- Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 145.000- Verd .over|ooPi 3 s|aapkrs„ badkr met |igb ,ó^(ca. 65m2), keuken, bijkeuken, 6slaapkrs., study, badkr. v.w., 2e toilet. Aparte doucheruimte met vw 2e Vew
met ligbad, douche,v.w., balkon en zolderruimte. Aanv.: unMOND pa-riK,,!.-.,.,.. c berging. Aanv.: i.o. Prijs: n.o.t.k.
i.o. Vraagpris: ’345.000,-k.k. UHMOND, Haaonulsstraat S

Zeersfeervol en goed onderh. en geïs. halfvrst. woonh.
GELEEN, Zonnebloemstraat S ">et cv., kelder, berging, tuin (met uitzicht opde Maas). ...
Goed onderh. halfvrijst. woonh. met cv., kelder, garage, lnd 0.a.. woonkr. metopen hrd, keuken, badkr. met ligb. BOetUßrtieMl
praktijkruimte en tuin. Perc.opp.: ca. 300 m 2. Ind. oa"f"v.w, 2slaapkrs. (mog. 3e slaapkr), zolder metatelier "*"**«^*-J^"
woonkr, keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: i.o. (evt-slaapkr.). Aanv.: i.o. Vraagpnjs: ’ 145.000-k.k. BINGELRADE, Geerstraat 5
Vraagprijs: ’ 115.000,-k.k. VALKENBURG,Emmaberg H Monumentale Limb. carré-boerdeflj met cv., binnen^1Royaal en rustig gelegen halfvrijst. woonhuis met dubb werkplaats, opstallen en weiland. Perc.opp.: 2520 i".
GELEEN Niissenstraat <ï garage, cv. en tuin. Ind.: Beg.gr: 3 slaapkrs., hobbykr., Geheel recent authentiek gerest., uitst. onderh. Ind.p*
Rustiooe'l ooedonderh enoeïs woonh metcv be? badkr- met douche, toilet en v.w. 1e Verd.: entree, woonkr. met centr. open-haard-partij, ruime keuk»,
gßin gr.uin.tt woonkr

o
(±46m 2)en,uxekeuken.Aanv,i.o.Vraa gprijs: 2^'^^lfö££Wn %M«>slaapkrs., badkr. met ligbad en v.w., zolder. Rijksbijdra- f 28900°'kk' zddCr Aanv T o KooTr ,365 000 -kkgeoverdraagbaar!Aanv,i.o.Vraagpr, / 117.500,-k.k. VOERENDAAL, Wlnthagen H j

Rustig gelegen monumentaal boeren-woonhuis metcv JABEEK,Dorpstraat ..
GUTTECOVEN,Kerkstraat S en tuin(perc.opp. issom 2). Ind.:kelder, entree, keuken Monumentale 18e-eeuwse villa, gebouwd in Lode*JDegelijk gebouwd, vrijst. woonh. metaanbouw,cv., kei- met app.,badkr. met ligbad, v.w. en toilet, woonkr., was- xv- enXVI-stijl, ontwerp van Dr. Cuypers. Met cv., **der,garage,bergingentuin.Percopp.:3som2.1nd.0.a.: ruimte/berging. 1e Verd.:2slaapkrs.en3zolderrui'mtes. der, bijgebouwen. Ind. 0.a.: beg. gr.: royale hal, * z
L-vorm. woonkr., keuken mcl. app., bijkeuken, 3 Aanv.:i.o.Prijs:/160.000-k k mers. Verd.: 4 slaapkrs., badkr. Aanv.: i.o. KooP"
slaapkrs., badkr., zolder. Aanv.: i.o. Vraagprijs- ’ 295.000-k.k.

’ 174.000-k.k. j

HEERLEN,Kempkensweg H "■PP^.^lGItlBIltGIl Rustiek gel., goed onderh., vrijst. boerderij met cv., "jj
Nabij centrum goed gelegen woonhuis metcv., garage der, schuur, tuin, weiland en mooie binnenplaa*?
en tuin (perc.opp. 263 m 5). Ind.: Sout.: kelder. Beg. gr.: BRUNSSUM, Pr. Hendrikiaan H Perc opp.: 5.000 m2. Ind. 0.a.: 2 woonkrs., keuken, <*.
hal, woonkr. (± 33 m 2) met parketvloer, ruime keuken, Nabij centrum gelegen appartement met c v berging en keuken, 5 slaapkrs., 2badkrs. Hetpand moet beslist*

ii serre, berging. 1e Verd: overloop, 3 slaapkrs., badkr. tuin. Ind.: hal, woonkr., keuken, slaapkr, badkr met lig- binnengezien worden. Aanv.: i.o. Prijs ’ 275.000-k.k. met douche, v.w. en apart 2e toilet. 2e Verd.: 2 kamers bad, v.w. en toilet. Aanv.: i.o. Prijs ’7B 000-kk t

' en zolder. Het pand is ged. voorzien van dubbele begla- SITTARD-Munstergeleen(Limburg)
zing en verkeert in goede staat van onderhoud. Aanv.: HEERLEN, Drieschstraat H Limburgse boerderij, verbouwd tot uniek woonhuis,rn,
i.o. Prijs:’ 132.500-k.k. Nabij centrum gelegen appartement met garage Ind ' prachtige tuin, in Engelse landhuissfeer. Blijvend vrijü'

hal met toilet, woonkamer ±38 m 2,keuken 2 slaapka- zien'- Centraal gelegen: 15 min. van vliegveld Maj"KERKRADE-Haanrade H mers, badkamer met ligbad en v w Aanv "i o Vraag- tricht; 1 uurvan Düsseldort, Keulen enBrussel. Zeer<r
Vrijst. woonh. metcv., kelder entuin. Ind. :Beg. gr.:hal, prijs:/115.000,-k.k. " schikt voor kantoorofpraktijk aanhuis.
woonkr., keuken en bijkeuken. 1eVerd.: 3 slaapkrs. en c
moderne badkr. met ligb., toilet en v.w. Zoldervia vaste SPAUBEEK,Kupstraat
traptebereiken.Aanv.:i.o.Vraagprijs:/1 59.000-k.k. 17 I t Geheel gemoderniseerde en geïs. boerenwoonh. *"JHOUWK3VCIS cv

-' binnenplaats, schuur en schitterende tuin met v«J
GLTe^e;ThEaESELENhOU<?eMaar J" BOCHOLTZ „ C^n^;^^^^^SpSffl^ThT^g^ K?aXnieuwbouwp,an'Kerkeve.d'bemidde^
app., woonkr., gehele beg. grond voorzien van plavui- w.'' blJde verkoopvan één bouwkavel. Opp. 403 m 2.Be- fo4n nnn _L9L 9 9
zenvloer, overloop, 3slaapkrs., badkr. met ligb., v.w en s,emo voor bebouwing met bung., landh. of vrijst. ge- ' '2etoilet,berging. Vaste trapnaar slaapkr., cv.-ruimteen answoning. Prijs ’ 52.060-k.k. mcl. BTW.
berging. Het pand is voorzien van rolluiken en ged. van __. lUCCI , __ _ ._ _
dubbele beglazing. Aanv: i.o. Prijs ’ 159.000-k.k. bhunwum, h HoHritf«:nanHf»nBouwkavels te koop voor particuliere bouw in plan De ***?M*MJMapaMMIMCMM
LANDGRAAF-Schaesberg, Veldstraat H Hemelder. Prima gelegen, met tuin op het zuiden en te- HPBd, chl C11„„H H
Goed gelegen tussenwoning metcv., achterom entuin. penover park. Perc.opp. vanaf 320 m 2Zonder verplich- ?",hfior,f lkend.erwe9 |rt).Ind.: kelder, hal, toilet, eetkr., woonkr., keuken, 3 "n 9 aan aannemer of architect. Prijzen tot ’ 80.950,- doe egen winkelpand met 2 appartementen. >*
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- von'incLBTW- 2J?"%°f^[Be'°"de

r
rke]üer«- Be?' 9"d: winkel lnrüc-f gr nr\n li, 80 m ), kantoor. 1e Verd.: app.: hal, woonkr., keuk»'priis./Sö.uuo, k.k. slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuke"'

MAASBRACHT,Steenakkerstraat S BUUOaIOW*: slaapkr., badkr. Aanv.: i.o. Koopprijs ’ 225.000,-k.k.
Rustig gel., goed onderh., halfvrijst. woonh. met cv., """Jlaan/irwo iccDK-QAnc u i H
aanbouw, grote garage en tuin. Ind. 0.a.: living met par- _ r_ mm "

kehkhade, Holzstraat .
ket, mog. woon-/eetkeuken, bijkeuken/berging, 3 Bil MjSllCinillZßMl Nabi| duitse grensgelegen café-woonhuis. Aanv.: dire°slaapkrs? badkr. met ligbad, v.w, 2e toilet zolder. »«>«m*m*.«7M Vraagpr.: ’ 157.500,-k.k.
Aanv,i.o.Vraagprijs:/ 134.000,-k.k. „.K,^HaZf*"' » VOERENDAAL.HeerIerweg-Kundergat. H

r
OPHOVEN (BeIg.é) Maaaatraa, S
Nabij watersportgebied gel., goed onderh., halfvr. moderne keuken met alle app., garage. 1e Verd.: 3 opp 165 m 2 ie Verd

9
opp 50 m 2 Maaaziin^ 96*"? ĥ' 2,?,rT v" kelder' ?ara9f an'uln.- Peüc°PP-;ca- slaapkrs., hobbykr., luxe badkr mit ligb., douche, dub- IcSds van 20x20 m Woonhuis entree 2^wXkrs VI.OOOrn2 lnd. 0.a.: woonkr., eetkr., keuken 4 slaapkrs., bele v.w.Apart 2etoilet. 2e Verd.:zolder Hetpand is ge- ken, bijkeuken "LtoS \ie Verd 4 sla"X bad«badkr.,zolder.Aanv.:,.o.Vraagpr„s:/175.000,-k.k. heel geïsoL en luxe afgewerkt. Aanv.: To. Prijs: met ligb. douche l" en 2» wiet 2eTerd"zoW> J^b.OOu- k.k. Aanv.: i.o. Prijs: ’350.000-k.k.

OIRSBEEK, Provinclaleweg S aaaßß^——_.
Centraal gel. winkel-woonh. metcv., kelder, garage an- iii'>»j—
nex werkplaats (ca. 50 m 2) en tuin. Perc.opp.: 590 m 2. Baf^l I
Ind. 0.a.: woonkr., 2 keukens, bijkeuken, 4 slaapkrs., B 1
badkr. met ligbad, v.w.en 2etoilet. Pand is geschikt voor mmmmw A\
/Ti5suoo,d^einden Vraa9pn,s: |\i| nnQ rj| iTrnQ
S-Inlichtingen Kantoor Sittard *■ ' "BB^ »***»▼■ I ll^a*a# ■**»*▼ Inl 1%*»»/
H - InlichtingenKantoor Heerlen ~~ "
t— makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerleU

Taxaties Verkeringen 2SJ AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611
* 6411 AT heerlen ■ van grunsvenplein 12 " tel 045-71374»Hypotheken Financieringen ~I I Openingstijden: werkdagen 9.00-17.30 uur, koopavond tot 21.00 uur

V " zaterdag 10.00-14.00 u ur



NUTH
Prachtig landhuis met tuin, zwembad, waterpartij en weiland.

' "T",« ', ■ 'Vtm' "'W' i*A.

■ ' '^^ump'V' ■■.. "'^M, ,a,|BBBBBIB*ÉMiBMBB P,"ï:'~... 'm. Kit --^mïbimmm

jj^ay '"' ,M|l| I,r— - im ~,.\:-^^»!£i^^^SSS!!mmmmmmmmm^^mVmmmmmml

m*immmWSnP£.

Centraal gelegen t.o.v. Maastricht, Heerlen, Sittard, landelijk karakter in
een prachtig natuurgebied. Goed bereikbaar.

Degelijk en duurzaam uitvoeringsniveau. Geheel geïsoleerd,
alarminstallatie. Ind. 0.a.: royale hal, gezellige living met open haard,

eetkamer, keuken, bijkeuken, 5 slaapkamers, 2 badkamers,
studeerkamer, dubbele garage, hobby-werkruimten.

Koopprijs ’ 650.000,- k.k.
Taxaties

Koop en verkoop k.
Hypotheken H^

Pickée tMÊ-v
Van Itersonstraat 15 postbus 31193, 6370 AD Landgraaf. lIl3KCI3dIlll| DV

Ook 's zaterdags geopendvan 9.00 tot 17.00 uur, [yj
NVU

pCHIN OP GEUL ’ 230.000,-k.k.
vrijstaande semi-bungalow met mooie tuin.

fHEER ’ 300.000-k.k.
gelegen semi-bungalowmet cv., garage en tuin.B|ijvend vrij uitzicht. Bouwjaar 1972.

URMOND ’ 335.000-k.k.
schitterendesemi-bungalow in landhuisstijl. Grote tuin, ga-
'a9e en cv. Royale indeling met o.a. 5 slaapkamers.Bouwjaar 1975.
[SJAASTRICHT ’ 380.000- k.k.
"e Heeg. Herenhuis met cv., garage en tuin (blijvend vrijü"zicht). Zeer ruime indeling. Eersteklas afwerking.

f'TTARD ’ 450.000- k.k.'■eer fraai landhuis met garage,cv. en tuin (1300 m2met
■Wembad). Indeling o.a. studeerkamer, woonkamer (±65

moderne keuken, 4 slaapkamers en luxe badkamer.

GEVRAAGDE WOONHUIZEN EN BUNGALOWS:
Maastricht tot ’ 500.000,-

Sittard Geleen tot ±’ 325.000-
Valkenburg Hulsberg tot +’ 325.000-

Meerssen Ulestraten ±f 300.000,-
Heerlen (omgeving ziekenhuis) ’ 325.000-

Brunssum tot ±’ 325.000-
Schaesberg (bungalow) ±f 300.000-

Bespreek vrijblijvend met ons de verkoop- en, prijsmogelijkheden van uw woning.

m TROOST
M ONROEREND GOED,mmmmW HEERLEN. TEL. 045-717976

.^1 k^ ImmobiliënL^Jmmq jekekdal 1 . . ,—rr Hypotheken

""el. 09-3212453427
°nderstraat 39, 3770 Kanne-Riemst B.

TE KOOP:

Bf^^aßV'lßa ■ B^Hbl

g^^|| VsbbmbmljLJ[£7 f -TJ att^W^lg?Tlj

CADIER EN KEER
Halfvrijst., charm. huis op goede stand. Living, openkeuken, 4 slpk., zolder. Tot. opp. ±500 m2.

ÖELGIË
°PGRIMBIE-Maasmechelen

pracht. villalandhuis in mooie omgeving, compl. inger.keuken, 4 slpk., tuinen, 2 garages, tuinkamer, veel
extra's. Totale oppervl. 32 a. Prijs in overleg.

Kanne
Huis, 1 kamer, keuk., 2 slpk., garage, zolder, tot. gr. 2 a2ICHEN
Boerderij 1950, 2 kam., 5 slpk., keuk., hooizold., div.
stallen, schuur, tuin, wei.

Bussen
Degel. boer.won., stallen, grote wei, bouwgr.

VROENHOVEN
Lux. boyenwon., zonneterras 10x14, 3 slpk. Parterre:
bedrijfsruimten, gr. gar., tennisveld, paardestallen.

Vf*oenhoven
vrijstaande, goed geleg. bungalow, 3 slaapk., geh.onderkeld., dubb. gar., tuin, tot. 40.40 agellik
Qedisting. vrijst. ruim huis, goed geïsol., 3 slpk., lux.badk., terras, tuin, 3 mooie paardestallen en weiden.

N-ARIAKERKE (kust)
6-pers. appartem. aan zeedijk (géén zeezicht).SfoEERMAAS
Vrijstaand lief wit landhuisje langs de Maas, gar tuinbergruimte.

Verharen
Goed onderh. grote boerenhoeve met stallen, schurenenz. op 2 ha grond/weiden, pracht, landel. ligging a/dboorden v.d. Maas.Zeer geschikt als recreatieproject.

S/GEER
Buitenverblijfje, op te knappen, op 1000 m2,
Panoramisch uitzicht over Jekervallei. 10 km v. Maastr.■ 6 km v. Luik.

En andere aanbiedingen
N.: op ons kantoor van 8.30-13.30 uur. *

■5aJ Kramer
Makelaardij ag.
Verzekeringen

SCHAESBERG
Boslaan
In bosrijke omgeving met
grandioos uitzicht en
fraaie tuin, vrijst. woonh.
Perc.opp. 1522 m 2.Sout.:
2 si.kam., badkam., ser-
re, schuur. Beg. gr.:>
woonkam., keuk., 2
sl.kam., dakterras; tuin-
huisje. Eenvoudig uitge-
voerd. Aanv. i.o.
Vraagpr. ’ 300.000,- k.k.

EISSTRAAT 1. 6191 JW BEEK
C 0*490-73601

KERKRADE H gar. en tuin. Woonk.met par- pancj gar Kelderberging. reikbaar carport, berging en tuin. KERKRADE H rechtcomb mcl anD Biikeu-
Haanrade. Rustig en een- totvl. Keuken BMtouton met Ged. overdekt terras. Prijs/111.000.-k.k. 3041 Ruime woon, met parketvlL Herenhuis in landelijke om ken 4 slaapk. Bet badk'met ?* m,^B,*en„ 3, slaa"*:
traal gel. ruim ingedeeld met p'avvl. 3 slaapk. met par- |n d. kleine bungalow: Eetkeuken. Bet. badk. 3 nevino nabii bos met zeer liabad douche en 2e toilet Luxe bad, Bergkast Vaste
div nivo's halfvrijst. split- ketvl Luxe badk. met dou- woonk. Dichte keuken. 2 HEERLEN H slaapk. Vernieuwd dak, g^eUn (i'loo m" Gal 2 Ruime^ tergzolder. IpW trap naar 4e aTaapk. Pand
level woning. Gar. Grote che ligbad en 2e toilet. Hob- slaapk. Badk. met douche. Heerlerheide. woonhuis met nieuwe electrische bedra- kelders. Keuken met luxe in- en dakisol Parterre ged grotendeels met roll.
woonkeuken 19 m 2 Living 3 oyzolder. Grotendeels roll. Inpand. gar. Kelderberging. gar Tuin. Berging. Grote ding Alum. roll. op de par- stall en app Living 37 m 2 5 dubb beol Hal woonk en na»a
slaapk. Luxe badk. Div. berg- en goed geïsol. Prijs/439.000,- k.k. 4002 woon, Keuken. Tuin, 3 terre slaapk 2 badk én zolder keuken ca. 48 m 2 met mas-
ruimtes. Tuin met prima be- mmmmmmm^—Jm.. slaapk Badk met douche en ■*»»»-— Grotendeels met roll en/of sieve Wengé parketvl.
zonning y| HEERLEN H 2e toilet Grotendeels met therm. glas. Pms/199.000 -kk 4110 "TH P^fPrijs ’ 134.000,-k.k. 4111 BBJBJ H^PBBh De Erk. Uitst. gel. woonhuis kunststof koz. en roll ,aMßësr?*^fla Prijs/269.000.-k.k. 2654 lil V■» f4
fIMCTPMRAnp U W 'hmmmßmm met gar. en tuin. Bergruimte. Prijs/115000,-k.k. 3045 [ NIEUWEIMHAGEN HAMsItIMHAUt H 'n\ Br»*! Woonk. Ruime openkeuken Wk KERKRADE H

",c**wïc,",nM*Jc,mi n

Woonkern 2.Dicme°keu- ff^ ■ÖöJj °Übbb69'' fo^meïtè^lTcaZon. fljfl wïo'nSe'rfl'gm?me?ta ?l?HP'^SÏk. To%ang, "-0! Él»',
ken met eiken aanbouwunit. ZSmV^A L-vorm woonk 42 m 2 met ■ Xall mcl aoo LuTe aoe

kelder. Woonlc ca. 22 m^ met BJ fij^
Goed omsloten 15 m. diepe MBBBBBJ ~ parketvl. Keuken met install. wlrk e Mvno ca 26 m' 3 gP?nh?ard D'chte te"ke"
tuin. 4 slaapk. Luxe badk. WmW *-ïrr- Ik Luxe badk. 3 slaapk. Patioca. WWk m?me saaok Luxfniïuwe Bl!k? uken, Gar !nPand be* ajidBTSWMBBM
Pand ged. voorzien van ~&0£H , 90 m 2. Pand met hardh. koz. WLWAWAW badk Div tera I"%*? S

2'Bapk" Pnjs’ 122.000,-k.k. 4051
kunststof kozen dubb. begl Pr,]S/139.000,-,, 4031 en^. begl. Spouw- en ; K/^Sc^ 3083 ÜBACH O/WORMS H
Pr,)s/149.000,-„ 4t45 ||ggKH jT! M»! hHSIËS H ---^«

IS
N.EUWENHAGEN H

BOCHOLTZ H BBT?TTFiiTriSftnr7cTWlH pP**^ Centrum, exclusief apparte- uw Exdel, vrijst. bungalow in m 2 met parketvl Woonkeu
Op rustige locatie gel. uitst. PBfHBjISÏ'ISB^ *mWÊF- ment(6e verd.) met lift. Privé BNafcaw landhuisstijl gebouwd Uitst ken 13 m2. Badk met ligbad' I
onderhouden bungalow iiajalaaMUaiiilaialaaßamaißmlaUa I - parkeerplaats. Woonk 37 m2BiTMa^* onderhouden met therm. en douche. Berging"
Opp 580 m 2. Gar Ruime Prï^Hf£!nn7ilT4nri7 itJUI met grote glaspui en toegang ■■laL beg' Hardn koz. Tuin met verd : 3 slaapk Zolder te be-
kelder.Ruime hal.Woonk. 37 cv.~cicur.wcM u

w """»«.■■■■■. huu/ IjauuaiaWyH OH, naar balkon. Dichte keuken Wm?\ nf*Bl ! div. terrassen onder architek- reiken via vliezotrap Opp. ■ I
m2.Keuken. Eetk. Badk. met 5 *,i V , . veem ca. ü WTTmI laïi met app. 2 slaapk. Zeer luxe (^„-ALI tuur aangelegd Dubb. gar 357 m 2.zitbad en douche 3 slaapk Op rustige lokatie tegenover HEERLEN H ■ ft.. m\m\ bad, en ruime berging. M ,1,» ; MilfcallÉl me< automatische kantel-

bosgel. vrijst. herenhuismet Centrum, appartement met j£2 3""af Prijs/145 000 -k k 2614 B^^H poort. Hobbyruimte met bar.
f gar- Riante living ca. 40 m 2 lift. Inpand. gar. Kelderber- Div bergingen L- j»*met schuifpui naarterras en ging. Woonk. met open keu- B|ÉË HEERLEN H Sfe Hl PM vorm. woonk. met open

tuin ca. 29 m. diep. Luxe ken. Ruime badk. 2 slaapk. BH Schrieversheide. Uitst. on- haard. Plav.vl 2 grote schuif-
.«. - keuken met alle app. Bijkeu- en zonnig terras. Optimale p,ïk f ?■)* nm \,u arw", derhouden woonhuis met puien naar terras en balkon. '*rS^MMBB4 ken. 3 slaapk. Luxe badk. met isol. r""J "° w"K

grotetuin. Kelder. Ruime hal. . ~-CrW,
,

„„„^ Keuken met compl. eiken in- B t̂ß^Bß"aßßaWafJaWilL^,^ ligbad, douche en 2e toilet. Prijs/69.000,--k.k. 2687 HEERLEN H Aparte keuken en bijkeuken Prijs/135.000,-,k. 4086 stall Provisiek Wasruimte. Wm9m9mMmmmewm "IHP Vas,e trap "aar zo,lder Pand Centrum Hoekancartement Grote woon, Luxe bad, 3 uColfonr,c U Slaapgedeelte met 4 slaapk. BVMMIBI aW>
l WfWm JÊÖm 'S optimaal geïsol. en zeer HEERLEN H m^ ke ?derbeS W^onk slaapk. Mogelijkh. voor 4e ER,JRADE " 5 grote bergkasten en aparte Hf*"- i'liig. ij luxe afgewerkt Bwjr 1988^ Weiten. Vrijst. woonhuis S3O Se keuken 2 slaapk. Zolder Womng in Woonhuis met royale keuken douche en bad, met ligbadifl I i' J! P"is’262.500,-k.k. 4146 met tuin. Zwembad en Sme ïïaaWdï ?KaU 1984ingrijpend gerenov en Met alarminstall. en geheel "IpMMUaBI

BBÉBaB !V _„__. _„_,,_.. T 7 sauna, kleedruimte en badk. kms
H herbouwd w"ïon* Z slaaPK Badk met geïntegreerd met de omlig-BB^BlS» EYGfLSHOVEN H aanwezig Vrijst. kantoor-of p,5>62000-kk 3049 Prijs/109.000.-k.k. 4009 ad' 02,eri '°^let

h
en gehele gende natuur. Prijs/149.000,-k.k 4047

Priisr-230 000-kk 4099 Karakteristiek woonhuis, praktijkruimte. 3 kelders '"*'°''* w' JU4M pand met dubbbegl. Tuin ca Prijs/450.000,-k.k. 2688 ' '—>_± , ; _ ff Kelder. Grote woonk. Open Lobby. Zit, met open haard. i-FFRI FN u HOENSBROEK H 1° m^e,Pre^,ber9'n9 „„„ ÜBACH O/WORMS H
BOCHOLTZ H "^dW^ E«k* "-*«m|f-- "f»"'»" met Z^" w,nkel-woon Uitst. gel. nabij het centrum Pnjs ’99000,-k.k 2890 N(EUWENHAGEK| R Halfvrijst. woonhuis van b,j--
Op rustige lokatie gel. goed |Tabad Terras on mvo Tmn 2 £1^ oJ ."l, *■"*" me * grote gar. Kelder. woonhuis Kelder L-vorm KERKRADE f 7 Uitst onderhouden half- zondere arch.tektuur Tuin
onderhouden vooroorlogs cf 35 m diep Zwembad s|a|Pk„ Badk OPPen/lakte Eakkerij/o« slagr« imte 565 woon, 30 m 2 Eetkeuken 12 R,ani gel herenhuis ,n een- vrijst woonhuis met gar., ca. 20 m. diep. Inpand. gar.
halfvrijst. woonhuis met gar. "..f,?-,^,' SlLn^Ruimp is%mn

, .„,. > 5.40. Winkel 7.50 x 3.30. m 2 met eiken aanbouw-
t/urn Srade merDracht!a e berg|ng- <vin. prov.kelder, L-vorm. woon, met schuif-

Div. kelders. Woonk. 27 m 2. £razoTX P Prijs/550.000,-k.k. 4019 iparte opgang naar woonge- comb. Tuin met vrij uitzicht „^"kraide met prachnge woonk 40 m 2 met open pui. Dichte keuken. Bijkeu-
Eetk. 14 m 2.Ruime keuken, p^ffilinoo kk 4nR4 «eelte. VVoonk. Dichte keu- op het zuiden. 2 slaapk. R '^ ha| Rolale I vino ca haard, keuken d m.v eetbar ken. 3 slaapk en royale zol-
Badk. Serre. Div. bergruim- >*njs/1 Jl.uuu,-,, 4054

HFERLEN H «>n. 2 slaapk. badk. met 2e Grote luxueuze badk. met 40 m 2 mèt no/nhaa rin«mi gescheiden van woonk, met der met vaste trap Optimaal
tes. Terras en tuin ca. 44 m. cyc H Heerlerbaan Geh nnderkel '°ilet oa J'9**31',, en 2e toi!et' en schJfou? Woonkeuken eikeri lfls'a" 'nel. app, 3 fleisol. met hardh. koz en

P^>3137,fJ0bGr
kk Z'ïie3r7 W^em. Halfvrijst. uitst. on" d^'^nhüPstw^'n Prijs/145 000,-k.k. 2976 Berg, Zoldjr. mogelijkh %&■ pm^ne bad^Pme,

kk ~„Prijs/137.000,-k.k 4137 derhouden woonhuis met tuin. Woon, ca. 55 ml Half- Urrm rM J
voor Je slaap, Kleine badk. Nagenoeg de dou.cneen 2e toilet.Vliering Pnjs/175.000,-k.k. 2473

BRUNSSUM H gar. Woonk. met ged. open open keuken. 4 slaapk. Mo- P^^ 1- ~, ~, . I.L-' / ■ gehele woning met parketvl. "«". voorzien van kunststof crHAPQRPRP ü
NabnOeloven Royaal woon- keuken. 3 slaapk. Badk. en derne bad, Op de parterre Eikenderveld.Woonhuis met **£ JL, ■ -~.. « en/of stenenSl. Pand is re- koz. en dubb. begl. Bezichti- SCHAESBERG H
huis met tuin beWa,na vaste trap naar ruime zolder, dubb begl. berging en terras. Kelder. » jg*-»**^, centehjk gerenov. D,t pand 2 ing 's,z|e'^n te bevelen Centraal en rust, g gel.inde..Snk^e,aaUnsi

t
Zobnere^ Ove-ar^e rijkssubsidie mo- . keKs^ k^L j moe, u beslis, van binnen Pr,s/130.000,-,, 4041 Z»*9^ras keuken met app 3 kn4B 000 kk 2R40 §>■- I bad, metligbad en 2e toilet. Kg. ii(M - '"'< i J NUTH H terrainwoning met inpand.

maandlast ca. ’ 490 b°j I Bergzolder. L'J| jt 4 Omzoomd door een fraai na-- g|; mei

— keuken Grote badk 3 L aBBB B^^^H ÜBl gar. geschikt voor 2 auto's, ligbad. 3 slaapk Ged. hardh.
BRUNSSUM H slaapk. Zolder. Uitst. onder- sBBhP»B ;■ Prijs/125 000,-k.k. 4087 ■>■ aW Hf 1 Kelderbar. Prov.kelder. Living koz. endubbbegl
Kruisberg. Halfvrijst. woon- houden evt subsidie over- B~ W*%^- " Hal aßk_ met open keuken 58 m 2. Bij- rrijs ’ 99.ÖU0,-k.k. 2121
huis met tuin Kelder L- draagbaar ,mmmW MaBSBBH HOENSBROEK H BS keuken. Study. 3 grote u,,|,rMß||B. uvorm woonk. Witte kunst- Prijs/129.000,-k.k 3004 WÊ ln""l Rustig gel nabij centrum Hp slaapk Compl. badk Berg- VALKcniBUHto Wl
stof eetkeuken met app. 3 ■KaKT^Bl m99! halfvrijst woonhuis met gar Wffmmmmmmmm zolder. Rustieke afwerking in Houthem Op goede locatie
slaapk. Badk Bergzolder HEERLEN H Prijs f 189000--k k 4080 Woonk met parket en haard- mmWm%^ MÊmËÈÊÊ goede materialen. Dak- en gel charmante bungalow.
Kunststof koz. Dubb. begl. Heerlerbaan Goed onder- '. Ti TBiiillÉWi ■=3 kanaal. Dichte keuken 10 m 2 „ ,„,„.", , ,„„,. spouwisol. Merbau koz bout. verdeelhal Inpand
Dakisol. Nieuw dak. houden dubb. bungalow. HEERLEN H met moderne aanbouwkeu- Pnjs/325.000.-k.k. 3046 Bwjr. 1976 gar Kelder Slaap, Badk
Prijs/119-000.-k.k. 4035 Event. deels als kantoor- De Stack Woonhuis mei W9W?S^Ê!II^'?9t!Ê ken Goed omsloten tuin 3 ■~,.,..■■., Z Pnjs/365.000,-k.k. 4125 met ligb. en toilet. Part. L-— ruimte te benutten Ind teromo Tuin Groe hal Pn]S/105.000.-k.k. 4070 slaapk Badk met ligbad. Zol- KLIMMEN H vorm woonk ca. 31 m 2alw
BRUNSSUM H grote bungalow: woon, ca. Sk9'Keuken 3 slaapk der. Ged. dubb. begl. Bwjr. Halfvr. woning met gar. en SCHAESBERG H openhaard mog. Gesl keu-
Nabij centrum gel. goed on- 50 m 2.Keuken met install 3 Badk met liqbad Schitte HEERLEN H 1970. goed op de zon gel. tuin Rustig gel woonhuis.Kleine ken met kunststof install
derhouden woonhuis met slaapk. Badk. met ligbad. In- rend'uitzicht Achterom be Musschemig.Woonhuis met Prijs/129.000.-k.k. 4143 Ruime hal. L-vorm woon, , mn 0p het zuiden. Gar Balkon_siaap, ,_,,,ca 35 m 2.Keuken met aan- Woonk. met kurkparket ca KnJS/ .Z.Z9.0U0.- k k 2777

Di^\M"Gaarne vnjbhjvend Naam .
Maaa*i|MÉa|Bj |>ug|Bj|UjjJa| ||aaaava| agya« ■ mmW^^mVm volledige informatie . , mmmmmmmmmmmmmm

■■■BI ■■■ ILJI I Straat | H - Kantoor Heerlen, Tel 045 - 712255
Ha^fl | |^ | o Bestaande woning nr Postcode/plaats | | B2D ?BHHi*l:Hl:tVi TJH]T?fflB

I *"^ ■ "_J| ■|| *^"B ■ |_T^ II I -4 M= Kantoor Maastricht. Tel 043 - 252933

■ II I I■ " I I Te' o"BJ" ,B^|BBBBBBBBBBaaaia^aBB^LaBa*BaJ I: } Stuur mij GRATIS het nieuwe In ongefrankeerde gesloten enveloppe JlB9BBIPB^^a"BHHVB|l^B^BB HUIZENMAGAZINEnr. 181 zenden aan Stienstra Makelaardij BV ~is( |9WPffPPPBP^I'''P!Ii'!I^WWfIPHIPI||^^j^^^^^^^^^^^^^^^^^'B uitgave mei/juni. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen *^' BBaßlßV^H^TTTHfnlftl'^

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

I LECLUX-
BANG&OLUFSEN SHOW

t/m 10 juni, Ganzeveide 69, Heerlen-Nrd.

zitten beeld en geluid op niveau!
Interstudio bv Electro Bemelmans
voorheen J. Hermans bv , Bang & Olufsen Center

Ganzeweide 69, Heerlen-Noord, tel. 045-21336 Wannerstraat 10-12, Heerlerheide, tel. 045-212330

ONROEREND GOED TE KOOP GEVRAAGD
CROMBAG-SPAAI VASTGOEDMIJ. SITTARD BV is een >\
maatschappij die ruim 10 jaar aktief is in de aan- en ver- jO^\/\
koop, en het beleggen, van onroerend goed in Limburg, \
met name Zuid-Limburg. [ J^ i
In 'verband hiermede zoeken wij particuliere woningen, ,
bedrijfspanden en (bouw)gronden in alle prijsklassen. ' f "

"«jjk Bent u voornemens te verkopen en/of tot op heden niet
geslaagd in het vinden van een koper voor uw pand of grond,

"bß\ neem dan eens vrijblijvend contact met ons op via:

uurcbu
LI VAL BV, Brugstraat 19, Sittard, tel. 04490-10855

Lmtl het kantoor dat de objecten"beoordeelt, en u op korte termijn
mededeelt of uw aanbieding voor aankoop door ons in
aanmerking komt.

IijiiMPELVELD -in de ■! 3m " j 341 |J I »1 H I^HH I } It-X^ MxSj^É bergen. Zuid-Limburg is I 99k B ■ *■■ L H \ 9 l "4 **% " i " il» il* ■ mmW9m\ox;*«het ■jßHßl^Bllßl^BHl^Bßll^ll I^I^B^B^BB |^^|BA^BBBBB^B^^B^I^BaBa«BBB^aBaBBaBBa^a^B^a*Bl^aBl
we in BVbbßmbbß^bßßl

hebben: schitterende
'38& natuur, stevige heuvels, & ,A #;4m& haast bergen. De perfekte .#M~ WJ BUNGALOWPARK
;;&;:;:;: lokatie voor 'n rustig en * „ . *Ut IISIMPELVELD■ e! bun^lowPark- Hg* lJ| t-k < JL, |É3 ■■»is voor u meteen een
.""

Zoals bungalowpark jy| fÈtm ■ M il I IIBIIWÜ Wk .^^l ?J| ideaal vakantieadres.
:":::":■:":■:: Simpelveld, met mooie, SJH| « Ws^JkWiËmmmW Vlakbij Aken en Luik,
:::":::::>:: complete recreatiebunga- TÊÊkm WLWm WmmmV voor een oezellio daaiegp lows (bouwjaar 1974-1978). |J \\wWËÊËÈ Selln.^b helXr-

:""""" Ideaa om ,n te vertoeven, jjj M *4*f Q| volle Maastricht voor een
ÜÜ ldeaal om in te beleggen. kopje koffie op het Vrjjthof

En andere zaken zoals het '81 INCïTIGF PRI I7FN <é befaamde Drielandenpunt,ïïnn InHomlit ' ' Valkenburg met het nieuwehoogrendement JM bronnenbad, etc.De prijs van de bungalows, — „__^E;:':;:;:;:;: inclusief de grond - u kunt KORTOM'Ü: kieT«^Un ypef i Varieert Dit beleggings-adviesx::::;:::;: van f 59.000,-tot WTM M BgM staat als een t*2e* hui*f7Q nnn u v km siaai ais een (ye; nuis,:.;.;.:;., i /y.uuu,— k.k. v j«j |l in het mooiste stukje....De verhuur kan worden m tm MM k^t-mm NoHorianrt:§;"::::;:; geregeld door de parkbe- MSÊ W**9* "eaeriana.

heerder. Hij kan voor een
goede bezettingsgraad en WÈWm ïF """"'""*'—-----::■:"::::;:";: een uitstekend rendement BWp|| WÈ&**- "~^*"*~***-^-.111 zor9en- »^

ogen bekijken. /^ys'MPEI-VELP'^AKEN — r* WmllAAdres: Bungalowpark Simpelveld,/ y~^—~\ / ö .==lf I "j^^|^\ tmKruinweg Ite Simpelveld. f * JÊLW PM J commercieel vastgoed T
"*"*■":

tBÉMMitBI f **'^^m\ m^T I Z^I**^1**^ Tel. 045-440105 k-^Ü^l-"^—^Jl^^PPW 'Makelaars of °45-44°7°9 *^^BPIWbI

Zaterdag 27 mei 1989 "43limbmgs öö7OD(]DHItIAI» "%'XBiSgXS2M FTIdKELddR



STIENSTRA BOUWT AAN WONEN IN
ZUID-LIMBURG

no
——— 1 I a

aDLLi*, Minkenbergstiaat

Comfortabele bungalows nabij het centrum van Beek en de winkelsvan het
01. Vrouweplein.

y7j"iili iiiinrnii iaflaatn)gtaj&^ »^-^—.

Ind.: Woonkamer/keuken van max. 36 m 2. carport. Prijzen vanaf ’ 146.000,- v.o.n tot ’ 102.000,-v.o.n
keuze uit 2 of 3 slaapkamers. Netto maandlast’ 637,- op basis vanLoonVas-

t

ohhl\.
Wonen in landhuisstijl vindt je niet elke ¥
De unieke indeling levert verrassende effecten op 7* \_^__ IJ<4^j[" _jjjjj,JN

is. beslaat een oppervlaktevan ruim 32 m 2mcl de ILJiSiys! IlfS^BJP^4Brf|!«lvï
"De verdieping telt 3 werkelijk formidabele slaap- pOS WtfÊ&wJmmmm mW^ÊmSmm^mmßmW^ÊM
"Een overdekte entree, een zolder en een inpandig P^#*^^^^^*^^;^ ■ m-'Mf V^-mÊW

Luxe afwerking: m^MJËaÉLt \ {'-. I i\ ]g
" Onderhoudsvrije matenalen. hardhouten kozijnen v/vmmmür^ «t^mt.»./^^^^^^ '9

en dubbele beglazing in de gehelewoning rSiSÏÏ « h- *~.,-„",-, -u"Verfraaiing in de architektuur door speklagen in Pf.^SS? 11 zlm ,*^*^JÏ?,l*T*k*ïïk m prijS:
het metselwerk ü?s'9^^'^-^8-rijk ontv??i&** een

belastingvrijerijksbijdrage van ’ 6500,-.
IJW« /4a Im +sst~~i fl «»««{.... «Un *.

Doordat eenfinanciering op basis van LoonVastVOnac UI tOtaal O Woningen Zijn er mogelijk is kunt ubij een bruto inkomenvan
reeds 6 verkocht. De laatste 2 woningen (ik^»Ï "^2?"J,^ï,an van£e

n
ze w<mina

jj i_i i- x_ i_t_ u betaalt dan niet meer danca. ’ 649,- nettozijn duekt te betrekken per maand

«HEERLEN. Weiten "
Aan de Westrand van Weiten vlakbij het
natuurreservaat "Kunderberg", WOrden Een idealewoonplek met enerzijds het stadscentrum
dOOraannemersbedrijfMarcel MuvreS vlakbij - en alle gemakkenvandien - en anderzijds

Sittard B.V, 18bu^ws^Sbouwd^ £Ö,ige ,ypbch Umbulß- natuur bijna "naast

Juk Im iwM lèé- iËÊk%'

Bar zAmwÊ ai

IHBJJJJjBajaaaM. rtrfi*» — jtfi

BBÉiW""^-^.----- mmtÊmmmaWËmMmW^^ ' ' ' S^,rr'''^'"'«Jtr**BBaßE^'' B^B^aßSHffv^ï^^V ''/Ut 'M w/ffiÊAmmmmmmmmmmVÊSk^^' 'xw-Mèêl■ ■,Jk■-■"'tßamtmVzmW ''//'/^mmmmwskm MHSPW"*»*- ». "*t~iMmmmw ■ ___——"■- —-— iim)»«^^^ »SsC*
'—*---'--"■-"% sfPCisi ■■;

Ruimte en indeling:
De bungalows zijn sfeervol en functioneel ingedeeld. tweede toilet, douche, ligbad en uitgevoerd in luxeDe living heeft een oppervlaktevanm ca. 42/45 m 2sanitair. Alle buitenkozijnen inclusieframen en
en isvoorzien van een terraspui met schuildeuren schuifpuien worden uitgevoerd in hardhout.t.p.v de eethoek.De keuken is efficiënt ingedeelden
biedt vanuit dewerkplek gezien een fijn tuincontact. Optimale isolatie.Aangrenzend aan de keuken bevindt zich een bij- " Spouwisolatiekeuken. De garage is inpandigbereikbaar, en ca. 21 " Dakisolatiem2groot. De slaapkamers variëren in totale opper- " Vloerisolatie (begane grond)vlaktevan ca 21 m 2tot ca 37 m 2(afhankelijk van " Dubbele beglazing(in de gehelebungalow mvvhet type bungalow). de garage)
Luxe afwerking. Prijzenvan’ 218.950,- v.o.n tot’ 266.050,- v.o.nDe badkamer, welke o.a te bereiken is via de ouder- Perceelsoppervlaktes variërend van ca. 250 m 2totslaapkamer, is voorzienvan eenvaste wastafel, ca. 600 m*.

LIMBRICHT, zuid-oost
Sfeervolle bungalows met gerieflijke indeling, nabij deProvinciale Weg.

' -■'" Wmßtk. "&kt. mmSm B^^PBBgjiiix'MV^"mm j?**^ËÊ*'t'*^tr**'"^^**mmmlmÊH^ ifrv-
BaaßlßaL TÊËRistpü9m\ mmmmMz2£*~~~ tZr~-r" JËÊM

ffltjF^' y""*"""^ ' jix^ntmmr' ! »Brßg - Jmt&TÈËËkmi^^mZxm

I ai if\ a>% H "B"s^^^ Bar^c^*- mwr-^*&**&^Ê&3m\ mBSÊSÊBÊ^W

Markante punten- kozijnen, nagenoeg in gehelebungalow dubbeleLiving (mcl. ged. open keuken) ca. 51 m 2, aparte beglazing.Alle bungalows zijn voorzienvan eenberging, 3 royale slaapkamers, badkamer met lig- carport.. bad Terrasschuifpui, witte buitengevels, hardhouten Prijzenvan’ 193.500,-v.o.n tot ’ 204.525,-vo.n

EYGELSHOVEN.Waubaclieiveld
Riant wonen met hetbos als "buur".
InEygelshoven ligt het villapark Waubacherveld.
Dit plan grenstaan het Burgemeester Boyensbos.

Deze halfvrijstaande woningen hebbeneen royale
irdeling. Zo is de L-vormige living ca. 39 m 2mcl.openkeuken. Alle woningenzijnvoorzienvan een
garage. De verdieping telt 3 ruime slaapkamersvan
re-p. ca. 13m 2, ca. 11 m2en ca. 8 m 2, en een
bedkamer met ligbad en mogelijkheid 2e toilet. Via
ccivaste trap is dezolder bereikbaar (oppervlakte
ca 33 m 2).
Prijzenvanaf/164.000,- v.o.n De perceelsop.van
ca. 225 m 2tot 360 m.

HEERLEN, Heerlerheide
Absolute topklasse in de premie-A
categorie
In He»rlen-Heerlerheide, nabij Ganzeweide, wordt
nu m»t de bouw gestartvan 20 halfvrijstaande
pieme-A woningenmetuitzonderlijk grote tuinen
Het woonplan grenst in het westen aan de
Caumerbeek en de achtertuinen grenzenaan een
penkechtig groengebied.

Efficiënte indeling:

" woonkemer opp. tot ca. 32,5 m 2(mcl. open keuken)

" 3 slaapkamers resp. ca. 12m 2. 10 m2en 6,5 m 2
" badkaner met mogelijkheid voor 2e toilet

" hobbyzdderca. 26 m2(bereikbaar via schuiftrap)
" tuinbergng (evt. uit te bouwen tot garage)
De huizen ijn voorzienvan spouw-, dak-en vloer-
isolatieen lubbelebeglazing.
Prijs ’ 139.810,-vo.n. (excl. eenmax subsidievan

’ 41.000,-). Hetto maandlast ca’ 540.-. Opp. van
IIOmMotJJOm2.
In ditproject zijn reeds diverse woningenverkocht.
Voorkom teeurstellingen enreageer direct. Wilt uniet wachtei of bent u op deze dagverhinderd bel
dan gerust "oor een afspraak.

HEERLEN felto

Nog enkeleherenhuizen in Weiten, een
ruim opgezettewoonwijk, gelegen nabij
het nertuumservaat Kunderberg. Wonen
op stand mtt een surplus aanruimte.

Deze herenhuizen Meden een woonkamer met eenopp. van ca. 49 m2;incl.keuken). De verdieping
heeft 3 formidabel* slaapkamers, waarvan de ou-derslaapkamer cci Frans balkon heeft. Dat de bad-
kamer de luxe vansen ligbad eneen 2e toilet heeft
spreekt natuurlijk vtor zich. De 2everdiepingkan als4e slaapkamer ingericht worden.
Prijzen van’ 194.99(,-v.o.n tot’ 212.990,-v.o.n
(all-in excl. financieringskosten).
Opp. van 225 m 2tot (15 m 2. Inruil van uw eigen
woning is bespreekbaar

HEEFT U EENEIGEN HUIS EN
WENST .VERBETERING?

Informeer naa- de mogelijkheid om
risicoloos eerander huis te kopen.

| ■VWViA%NV%S|l<-iiV%SSSSSS%ssv«AVw |

____^ m i a

.MAASTRICtIT, Eyldergaard t<

Eenmodernwoonconceptnuookinuw /^/ --«r^
eigen omgeving. Aan deEUecuylgaard -** Vis Aannemersbedrijï Marcel Muvres "-,

gestart met debouw van een 8-tal _ --% \royale huizen in moderne architektuur r—-*—j?---r "" 'i
De indelingverdient het predikaat comfortabel! f I "Y-^lDit resulteert in eenL-vormige woonkamervan ca. Ui L h
34 m 2(mcl. de uit het zicht gelegenkeuken). "*> J r-M Mi *B* lft ■":. MDe verdieping telt 3ruime slaapkamers, overigens VP*!zonder 'dode hoeken waardoor de ruimte optimaal ï tffTt i - .Jl.^—- i^-j
benutkan worden. Via de overloop zijn tevens een UmZJ' rt fl^ftï lliJi&^ 1' ï IB'^'-'wßp1'^! ifraaie badkameren een c.v-ruimtete bereiken. Naast a^püül -B tfiSlaHilll Ldewoningwordt een garagevan ca. 20 m2gebouwd 2EiSS*yii -jßJaffJHBbBjÏL^» I h--f ■>■ "iaßMtl -^^die gezien de oppervlaktevoldoende bergruimte B 11»WfmVtWWi mw>^im^7'^mjr*i/9MsHi
biedt. Percelen variërenvan 250 m 2tot 350 m 2. 19999^99^'-! WiïP mmm\
Verkoopprijs’ 166.493,-vo.n (excL een door de ''^^'Z^ZLjSÈF #^'JK-^^^flkoper te ontvangen belastingvrijerijksbijdrage ■* T»**^/" T L fmt* i i tVi**l*Brladf 5.000,-). w "■<N^*^-?Sr Hl

SCHINNEN, Scalaplein J
Uw eigenhuis in Schinnenvoor ca. ’ 550,-. jp^^lï,
Laeven EV is gestart met de JL-- -■ Wim§XÊ f\bouw van 7 geschakelde huizen in land- tTjkÈirSmm JTéÈ&ïfmW \A
Ind.: Living ca. 37 m 2mcl. open keukea 3 slaapka- ] - 'fwn <*Êm WT ). HBS TZ^*mers, hobbyzolder(bereikbaar via schuiftrap). ÈmfÊrM:mW^lr »"* vLI m'Y'r mmt ''""'"' iJaB
Prijs/133.918,- (excl max./41.000,-rijksbijdrage). IHpIBjI-' WÊÊË^9%*SÊ zÊÊmBij 100% financiering bedraagt de netto maand- Wr%\ wmmm BwKaßiaflßsnPßH
Uitgaandevan’ 7.500,- eigen geld, netto maand- "'B^B^B^B^BBBBBBBBBBBBBBf..

T.. i 1aiill

SITTARD Kempehol J. __ : >js
_J 'Vi Woningen met een nieuwe ciichitectuut,'': j_llll *̂.k & s en een traditionele indeling worden i 0

I JOÊÊ, 85?^5 P^ \'^ aebouwd mnet Plan Kenipehot >s

\ily Mfe^S !^mMB MÏF^' MEI L-vormige woonkamer ca 38 m 2mcl. open keuken- 5
"y-r-aH opmerkelijk zijn deramen aan de voorzijde, die tot '5

~
, M aan de grondreiken. De leverdiepingtelt 3 slaap'B'

r*-**"* Tfll Fl f^i» 'J! ü'iU'J'l'ÉSa*è|^TllS&Pl badkamer met ligbaden mogelijkheidvoor 2etoil*)
Ba^fe^Ui ufÈL II 1 JbH^^^^l^W ! "

Via een vaste trap is de zolder bereikbaar ca. 22rfij
t J.''amT§Hr-^" It^mlhjï M Er een iOU29 1 vrijstaandewoning en 11 j*0'

* "ftaPß^"'^i 88l Pri^envan/ 159.900,-v.o.ntot/ 162.000,-v.o.n |hj

__^_____ jj
Vii/ILD Zevensterweg oo

Semi-bungalows met méér leerruimte, Luxe afwerking: laeleaenaandeVOetvandeVaalserbera De badkamer is voorzienvan Ugbad, douche,vaste
" * , »*v»»«w»»«»* w. wastalel en 2e toilet. Alle buitenkozijnen mcl. ramen |
In de bungalowwijk Zevensterweg" te Vaals en schuifpuienworden uitgevoerd in hardhout,
worden door aannemersbedrijf Maicel Muvres De gevelbetimmeringenworden uitgevoerd in ondé »
Sittard b.v. zeven semi-bungalowsgebouwd houdsvrije materialen. 0

De ligging is uniek, het plan ligt in een stukje natuur Prijzenvan’ 232.409,-v.o.n tot’ 248409 -v.o nwaarLimburg op zn mooist is. k
Perceelsopp. variërend van ca. 280 m 2tot 415 m 2t

Ruimte en indeling:
De living heeft een oppervlaktevan ca. 45 m 2. Optimale isolatie: c
De keuken is ca. 7 m2en geeft toegang tot een aparte " Spouwisolatie **bijkeuken. Op de begane grond bevindt zich de " Dakisolatie i,,ouderslaapkamer ca. 15,5 m2.De verdiepingtelt 2 " Vloerisolatie(op debegane grond)slaapkamers resp ca. 13 m2en ca. 9,5 m2. Alle " Dubbele beglazing (in de gehele bungalow, met vbungalows zijnvoorzienvaneen garage tot ca. 20 m 2. uitzondering van de garage).
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WIJLRE, Etenaken

Nieuwe fase van slechts 5 A-premie woningen. i 3
Het woonplan Etenaken voltooit gestaag. Er is een >i~*V%ikÊo%Êr '3prima infrastruktuur met uitstekende voorzieningen. ,-*"--" 'QDe liggingin het Limburgse heuvellandschap is, ""?-,/ ' "' ■:**^*^ h.
zonder overdrijving, prachtig. ..-, - - '^ H

" Royale woonkamer met een uit het zicht gelegen ijll«a* t|c
oioen keuken van ca. 32 m2«P*V_" ï** '' W 13 \ /ju-i»

" Bijkeuken annex bergingvan 6m2 i§ife*#m£C< L i W^WtT] " '*JfTr*Jttr
" 3 Slaapkamers op de leverdieping HBh^-J * ll^nG '^*5»^o*4" Royale badkamer met doucheen vaste wastafel P»JaPIP!I' v - 1.M3.- tmt^JtÈ&TAi

Prijs/ 135.268-v.o.n Max subsidie’ 41.000,-. Sfv^l^^^i^
Dezekan direktverminderd wordenop uwhypotheek- . 'JSjl Kgy"" 99^* '■■ ' jaj^.jÉPu
last. Daardoor is wonen in deze gerieflijke huizen al SBij BPBl'' '"I*arfT't^BV mmmWTmogelijk voor ca’ 533,- notto per maand sSFfßkmm&^mt ' ;

' . _J
BOMG^r

Hne:r,^'Jvend Naam ~] 1
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Nederland 3

Duitsland 2
Duitsland 3 West

Super Channel

MTV Europe

I zwart wit programma
* stereo geluidsweergave

I tweetalig bij stereo-app.
*■ teletekst ondertiteling

'f3.05 Nieuws voor doven en
:t*thorenden.
Pietje Kortstaart. Tekenfilm.

! Zweeds poesje zonder staart
Poet een gemene zwerfkat en be-J allerlei avonturen in de stasd.

eter Plaisier in 'De puz-
&>oriet'. (Nederland 1 -

16.48 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie. (Herh.).

17.13 Op de groei. De 8-jarige Arlette
praat met Rob de Nijs over God.

17.30 Journaal.
17.45 Welles nietes. Discussie over

een actueel onderwerp 0.1.v. Legien
Kromkamp. Vandaag: Verliezen we
onze identiteit als we op Europa
stemmen?

18.28 (TT)Kerkepad. Afl.: Van Oos-
terbeek naar Ede, een snoer van ze-
ven juwelen. Presentatie: Jaap Zijl-
stra, (herh.).

19.00 Journaal.
19.19 Weg van de snelweg Europa.

Toeristische serie. Afl. 2: Yorkshire.
(herh.).

19.50 Hooperman. Amerikaanse poli-
tieserie. Afl.: Surprise party. Het
schijnt dat iemand zijn moeder ver-
moord heeft en haar juwelen ver-
koopt. Susan en Hoperman gaan op
onderzoek uit.

20.20 ««Goud en nieuws. Showpro-
gramma gepresenteerd door Frank
Masmeijer.

21.09 De puzzelfavoriet. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Peter
Plaisier.

21.33 (TT)Rondom Tien. Themapro-
gramma. Vandaag: Straatmuzikanten- romantische zwervers of mislukte
musici?.

22.30 Journaal.
22.41-23.28 St. Elsewhere. Ameri-

kaanse ziekenhuisserie. Afl.: Cur-
tains. De Craigs denken nog eens na
over hun scheiding en een patiënt
overlijdt door het overmatig medicijn-
gebruik van zr. Rosenthal.

Zaterdag 27 mei 1989 "45

SSVCRTL Plus
10.00 Children's SSVC. Met Nikki

Townley. Vandaag: King Rollo.
10.10 Percy Peeverley's world of

cartoons. Herh.
10.35 Henry's cat. Serie. Afl.: The

computer.
10.55 E.M.U.-TV. Serie
11.15 Defenders of the Earth. Afl.:

Kshing and the ghost ship.
11.40 Grandstand. Sportverslagen

van Cricketwedstrijden, golf, voetbal
en draverijen.

18.05 News and weather.
18.15 Little and Large. Komedie,

sketches en muziek door Syd Little en
Eddie Large. Gasten: Ali Bongo, Nuts
and Bolts, June Ellis en Andrew Li-
vingstone

18.50 Macgyver. Afl.: Countdown.
Mac wordt gevraagd te onderhande-
len met een terrorist die een bom in
een vliegtuig heeft geplaatst.

19.40 Bob says... Opportunity
Knocks. Serie afleveringen van
speciale programma's.

20.30 A touch of spice. Afl.2 .
21.55 Columbo. Nieuwe serie rond in-

specteur Columbo. .Afl.: Doublé
Shock.

22.05 News and weather.
22.20 Floyd on Tv. Keith Floyd over

Amerikaanse mannen.
00.00-00.40 Saterday night at the

movies. Presentatie: Tony Slattery.

22.10 Film en Video. Filmmagazine.
22.35 Scarface. Amerikaanse speel-

film uit 1983 van Brian de Palma, met
Al Pacino, Steven Bauer, Michelle
Pfeiffer e.a. De Cubaan Tony Monta-
na weet zich een weg te banen naar
de top van een cocaine-imperium.
Zijn ziekelijke bemoeizucht tot zijn
jonge zuster Gina leidt hem echter
naar de ondergang.

00.05 Journaal.
00.10-01.30 Scarface. Vervolg.

21.25 Nederland Muziekland. Mu-
ziekprogramma.

Sky Channel

bowski.
01.05 Tagesschau.
01.10-01.15 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
16.00 Dynastie. Amerikaanse serie.

Afl.: Dcx moet kiezen.
16.50 ««Goud van oud live. Muziek-

programma.
18.15 (TT)New Wildemess. Natuur-

serie. Afl.: Wilde honden.
18.45 ««Top 40. Wekelijks overzicht

van de veertig populairste platen.
Presentatie: Jeroen van Inkel.

19.25 (TT)Wijnexpress. Informatieve
serie. Afl. 5: Californië.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 Beauty & The Beast. Ameri-

kaanse serie. Afl.: De buitenstaan-
ders. Wanneer Father een .gezin wil
opnemen, ontdekt hij echter dat het
deel uit maakt van een groep agres-
sieve reizigers. Vincent probeert er
echter wat aan te doen.

22.15 Das aktuelle Sport-Studio.
Presentatie: Dieter Kürten. Aansl.:
Lottotrekking.

23.35 Der phantastische Film. BFor-
micula (Them!), Amerikaanse speel-
film uit 1954 van Gordon Douglas.

01.05-01.10 Heute.

NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

16.25 Europa komt! 30-delige serie
over de Europese Gemeenschap. Afl.
25: Eureka: Europa!.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Marokkaans Arabisch en het
Nederlands.

18.30 You're welcome. Les 17.
19.00 (TT)Jeugdjournaal-extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Consumentenvoorlichting.

Mag het iets meer zijn? Afl. 2.
21.00 Avondvoorstelling. Finale

Lisztconcours 1989. Afl. 2.
22.30 Journaal.
22.41 Vervolg Lisztconcours 1989.
23.32 Studio Sport.
23.55-00.05 Uitslag Lisztconcours

1989

i08.00 Konfetti.Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

| 08.30 Heathcliff der Kater. Teken-
filmserie. Afl.: Trubel auf der Baustel-
le Ferien im Dschungel.

| 08.55 Die Holidays aus Rom. Teken-
filmserie. Afl.: Eine löwenstarke Sa-
che.

| 09.20 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Super George.;09.45 Klack. Spelprogramma voor
kinderen.

; 10.15 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

i 11.00 Explosiv. Vor Ort. (herh.).; 11.40 Bornemanns Nahkastchen.
11.50 Tekenfilm.: 12.00 Die Jetsons. Tekenfilmserie.
i (herh.).
| 12.20 Tekefilm.

12.30 Klassik am Mittag m.m.v. het
RTL-orkest.

: 13.00 Heute bei uns.
i 13.05 Die Welt der Schnorchel. Te-

kenfilmserie. Afl.: Jojo ist wirklich ein
starker Typ/Der Fluch des Kónigs
Tut-Schnorch. (herh.).: 13.30 Rapido. Jeugdmuziekmagazi-
ne.

i 14.15 Frech und verliebt. Duitse
speelfilm uit 1945 van Hans Schwei-
kart, met Johannes Heesters, Gabrie-
le Reismüller, e.a.

! 15.55 Polizeibericht. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Illegaler Waffenhan-

i del.
I 16.15 Adel verpflichtet. Met Prmd

Eduard von Anhalt.
i 16.45 Spiegelei. Spelprogramma.

Presentatie: Uwe Hübner.
i 17.15 Dance. Dansshow gepresen-

teerd door Martina Menningen.
i 17.45 Tekenfilm.
i 17.55 Die Zeitreisenden. Amerikaan-

se serie. Afl.: Wahl des Schicksals.
I 18.45 RTL-Aktuell.
| 19.00 Anpfiff - Die Sportsendung

am Samstagabend.
; 19.50 Afrika Express. Duits-Italiaan-

se speelfilm uit 1975 van Michele
Lupo, met Ursula Andress, Guiliano
Gemma, Jack Palance e.a.; 21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Happy
Birthday, misdaadserie.

i 22.00 Alles oder nichts. Spelpro-
gramma met Hella von Sinnen en
Hugo Egon Balder.

i 23.00 Fanny HUI. Die Memoires eines
Freudenmadchens, Engelse speel-
film uit 1983 van Gerry O'Hara, met:
Lisa Raines, Oliver Reed, Shelley
Winters e.a.

! 00.40-00.45 Betthupferl.

06.30 Fashion TV. Modeflitsen.
07.00 Pop Formulae. "08.00 Fun Factory. Gevarieerd kin-

derprogramma.
12.00 Mazda Eye on Sport.
13.00 World Wrestling Federation

Super Starts '89.
14.00 Saturday Movie Matinee.
15.30 Transformers. Tekenfilmreeks.
16.00 Planet of the Apes. Aktiesene
17.00 Nescafé UK Top 50. Britse hit-

parade.
18.00 Transworld Sport.
20.00 Eyeon sport, aktuele sportpro-

gramma's.
21.00 Floretschermen.
22.00 Golf in Wenthworth.
00.00 Autorennen in Mexico.
01.00 Europese Kampioenschap-

pen Basketball.
01.30 Arts Channel programmes

From Sky. kunstprogramma.
04.30 Landscape Channel program-

ma from Sky. Sfeerbeelden met mu-
ziek.

P Duck Tales. Neues aus Enten-
LSen, serie. Afl.: Der Jungbrunnen.
5? Programma-overzicht.
JJ! (TT)Tagesschau. Aansl.: Die
ÏS 'e.n zur Europawahl.

Bitte lasst die Blumen leben.
Jse speelfilm uit 1986 van Duccio
~s9ri. Aansl.: Die Parteien zurNawahl.
Jr "«Trekking van de lottogetal-

). Sesamstrasse.
{: ""Formel Eins. Hitparade.
L aHollywood Boulevard. Holly-
r<f Party, Amerikaanse speelfilm
M934 van Richard Boleslawski enf Dwan.

(, Musikalische Weltreise. De|narmonische Cellisten uit Keulen
*l Werner Thomas.
t? Tagesschau.
j, Die Parteien zur Europawahl.
5j Sportschau.
n* Die Parteien zur Europawahl.S Markt.

Tagesschau.
L p'ogrammaweekoverzicht.
Iq Mit 15 forschen. Jugend forscht

P Tagesschau und Tagesthe-

CJ De Sportreportage., ""Die goldene 1. ARD-tv-lote-lherh.).
" Vorsicht, Falie:
» Auslandsjournal.
A

persoverzicht.

23.10 Deutsche Büacher in Paris.
Verslag van de Frans-Duitse boeken-

08.50 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
33.

09.20 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 1.

09.50 Tele-Gymnastik. Af1 .36 (herh.).
10.00 News of the week. Weekjour-

naal in het Engels.
10.15 Actualités. Weekjournaal in het

Frans.
10.30 Avanti! Avantü. Cursus Ita-

liaans. Les 18.
11.00 Wer hat Angst vorm kleinen

Chip? Cursus micro-elektronica.
11.30 Sport im Westen extra. Tennis

World Team Cup.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie.

Afl. 181: Zu neven Ufern.
18.15 Tiere der Heimat. Leben am

Wasser, natuurdocumentaire.
18.30 Roxy. Jeugdmagazine gepre-

senteerd door Götz Alsmann.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.35 Sport im Westen.
20.00 «Schatten. Amerikaanse

speelfilm uit 1960 van John Cassave-
tes.

21.20 John, Gena, Peter, Ben und
die anderen. Portret van de regis-
seur John Cassavetes.

22.25 Ich trage einen grossen Na-
men. Spelprogramma met Hans
Gmür.

09.30 ""Programma-weekover-
zicht.

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 Die Sport-Reportage.
10.55 ""Die Goldene 1. ARD-loterij.

(herh.).
11.40 Vorsicht, Falie!.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
13.40 Diese Woche. Weekoverzicht.

(Met ondertitels voor doven en slecht-
horenden.).

14.00 Grundrecht in gefahr. Docu-
mentaire over de gevolgen van de mi-
lieuvervuiling.

14.30 Tandem. Spelprogramma. Pre-
sentatie: llona Christen.

15.30 Ansichtsache. Documentaire
over Duitse scholieren, die Oost-
Duitsland bezoeken.

16.25 Schummel ich? Schummelst
du? Schubidu! Duitse jeugdfilm met
Forian Schmidt-Foss, Anna Veit, Flo-
rian Bathke.

17.00 Heute.
17.05 Eurogarten. Politiek-cultureel

maagzine.
18.58 Programma-overzicht..
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.30 (TT)Rivalen der Rennbahn.

Afl.: Am seidenen Faden.
20.15 (TT)Das grosse deutsche

Schlagerfestival der 70er Jahre.
Presentatie: Thomas Heek.

22.00 Heute. Aansl.: Parteien zur
Europawahl.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Dr6|; en CAI-abonnees:Analen zie schema exploitant

, Eine Mannersache. Franse
Bel'ilm uit 1981 van Nicolas Ri-

n| Tagesschau.
jij (TT)Das Wort zum Sonntag.

■k Hollywood Boulevard. Das,e an,om von Hollywood, Amerikaan-
U^Peelfilm uit 1974 van Gene Levitt.

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop cartoonshow.

11.00 The Mix. Popmuziek.
12.00 Touristic Magazine. Reisma-

gazine.
12.30 The Mix Continues.
13.00 Hollywood Insiders. Nieuwtjes

uit Hollywood
13.30 The Mix Continues.
14.00 Big Valley.
15.00 Flying High.
16.00 Wanted Dead or Alive.
16.30 The Mix Continues.
17.00 Dick Turpin.
17.30 Coca Cola Eurochart.
18.30 Gilette World Sport.
19.30 Videofashion!
20.00 Lone Wolf and his Lady.
22.00 Twilight Zone.
22.30 Roving Report.
23.00 Cisco Pike.
00.30-03.00 The Mix.

Duitsland 3 SWF

TELEVISIE
°erland 1: 5. 26. 29. 46. SI. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34. 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télë 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO

Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 001 - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 mi

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz

11.30 Sport im Dirtten extra. Tennis
World Team Cup vanuit Düsseldorf.

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
33. (herh.).

17.30 Elf Lander ein Land - Die Bun-
desrepublik. Afl.7: Peter Chotjewitz
over: Hessen, ich weiss ein teuerwer-
tes Land. (herh.).

18.00 Lindenstrasse. Duitss serie.
Afl. 181: Zu neven Ufern.

18.30 Zwischen Kreuz und Sowjet-
stern. Documentaire over het dage-

Alle programma's in stereo.
00.00 MTV Erotika.
01.00 Club MTV.
01.30 Kino.
02.30 Night Videos.
07.00 MTV!
10.00 Yo!
10.30 Club MTV.
11.00 MTV!
17.00 US Top 20 Countdown.
19.00 Week in Rock.
19.30 Remote Control.
20.00 MTV Half-Hour Comedy.
20.30 Just Say Jutie.
21.00 Party Zone.

België/TV 1
"■On Mens en maatschappij.

Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
no Urkse mïQranten.|J- Kilimanjaro. Jongerenmagzine.

ij Filmspot. (herh.).
h6| stervende fresco's van Su-
|fy.'a- Westduitse documentaire van
ta J|e Stubenvoll over een unieke ver-
tloelln9 fresco's in een orthodox
w-Psster aan de Zwarte Zee, die doorinnigheid en toerisme bedreigd
i«c en-
jlS Juke Box.u Aan de baai bij maanlicht.

ifjnerikaanse speelfilm uit 1951 van
W °el Ruth, met Doris Day, Gordon
i»6 Cra'. Leon Ames e.a. Ondanks hetschii in karakter, voelen William en,all0zich tot elkaar aangetrokken.
té Juke box.
Ihc L

Tlk Tak- Animatieserie. Afl. 182.Itl *"
k Plons. Afl: Plons en defluitketel.
1,1fa ' ' 'IW Klein klein kleutertje. De step-
Ej: '°entjes. Presentatie: Nolle Ver-"Üo ïerh)'
Ihc ,Post x- Vlaamse jeugdsehe.

s^r Boeketje Vlaanderen. Toeristi-
ttJe magazine met -Toeristisch por-
iV' °e Brusselse Ommegang; Dit
ty £■* land; Agenda. Presentatie: Ger-
t6l~hristoffels vanuit West-Vlaande-
tin nav' het Weekend van de Wes"

thoek.
19.20 Joker- en lotto-trekking, me-

dedelingen, programma-overzicht
en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie. Afl.

111. Des gaat uit met Julie. Daphne
kan de politie er niet van overtuigen
dat er iemand in haar huis is.

20.25 Weekendfilm. Moordmachine,
Amerikaanse tv-film van Sandor
Stern, met Robert Conrad, Karen
Austin, Robert Webber e.a. Bij een
poging een geheim rapport te stelen,
doodt de ex-geheim agent Colem
twee agenten. Hoofd Speciale Zaken
Lantz neemt contact op met Cassales
en Stanton, die hem mededelen dat
Golem een robot is met speciale op-
dracht politieke moorden uit te voe-
ren. Aangezien Cassales boven aan
zijn lijst staat, besluiten zij de robot uit
de weg te ruimen.

21.55 Terloops, en aparte kijk op de
wereld.

22.25 Kunstzaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 In de hitte van de nacht. Ame-

rikaanse serie van David Hemmings,
met Carol O'Connor, Howard Rollins,
Dennis Lipscomb e.a. Afl. 3: Noodlot.
Om in het bezit te komen van de loca-
le krant, tracht de zwarte zakenman
Ty Hayes de eigenaresse Evie Sum-
mers te versieren. De emoties laaien
hoog op.

00.05-00.10 Coda. Allegro de concier-
to, van Granados, uitgevoerd door
Diana Protopopescu, piano.

België/TV 2
Geen uitzending.

België/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, special finale.
09.30 Schooltelevisie. 11.40 Interwallo-
nie - Zdravo, zdravo, magazine voor
Joegoslaven. 12.20 Interwallonie - Ciao
amici, magazine voor Italianen. 13.00
Présence protestante, herh.). 13.30 Le
coeur et l'esprit. (herh.). 14.00 Théatre
wallon: Cabaret Tournaisien, cabaret
met Jean Leclercq en Jean-P. Verbeke.
16.05 Sniffles and the Bookworm, te-
kenfilm. 16.20 C'est a voir, actuele re-
portages. Vandaag: Hongrie: Lorsque
le rideau de fer s'effondre. (herh.).
17.25Arts magazine, cultureel magazi-
ne. 17.55 Génies en herbes - special fi-
nale, spelprogramma voor scholieren,
(herh.). 18.30 Gourmandises, culinaire
tips. Presentatie: Louis Willems en Ga-
brielle Davroy. 18.45 Télétourisme,
toeristisch magazine. Presentatie: Guy
Lemaire. 19.18 Paardenkoersen. 19.20
Trekking van de joker en lotto. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Varié-
tés a la une. 20.05 Le jardin extraordi-
naire, natuurmagazine. Presentatie:
Arlette Vincent. 20.35 La fille en rouge,
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Gene Wilder, met Gene Wilder, Kelly le

Broek, Charles Grodin e.a. 22.05 Match
1. Presentatie: Frank Baudoncc. 22.55-
-23.30 Lotto en joker, laatste nieuws en
weerbericht.

België/Télé 21
17.00 Walt Disney tekenfilns. Van-
daag: Bon week-end Mickey. 18.10
Top 21, hitparade. Presentatie: Mau-
reen Dor. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Monty Pythons flying cir-
cus, comedy met Graham Chapman,
John Cleese e.a. 20.45 L'homme de
fer, Amerikaanse politieserie. Afl.: En
service commandé. Met Raymond
Burr, Don Galloway, Barbara Anderson
e.a. 21.35 Concert 21: Special Bee
Gees. 22.10-23.10 Jazz: Paolo Conté.

TV5
12.00 Thalassa. 12.50 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 avec
Nicolas. 13.30 Le truquejr. 15.00 Sa-
crée Soiree. 16.05 Brèves. 16.10 Visa
Pour Le Monde. 17.30 Livres-Propos.
17.50 Télétourisme. 17.55 Brèves et
Météo. 18.00 Théatre. 15.30 Gourman-
dises. 19.45 La Begique vue d'avion.
20.00 Autant savoir. 20.50 Cargo de
nuit. 21.35 Pousse la naia. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Météo Européenne.
22.35 Dites-moi. 23.30 Supersexy.
00.30-00.45 Strophes.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show. (8.07-8.25 TROS
aktua). 11.04 Den Haag in Europa
12.04 Oud plaatwerk met Herman
Emmink 12.55 Mededelingenvoor
land- en tuinbouw. 13 07 TROS ak-
tua. 13.30 TROS Country. 1430
TROS aktua sport. 18.07 Coulis-
sen. 19.03 De Samenloop. 23.06
Met het oog op morgen. 0 02 Ver-
halen uit Limburg. 1.02-7 00 Nie-
mandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARAs Vrije Zaterdag, met om
7 04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening; 11.04Bal op 't dak; 12.04
Spijkers met koppen. 14.04 Ty-
pisch Hollands. 16.04 Echo. 16.10
Zin in muziek. 17 04 Glas in lood
18 04 Echo. 18.15Levenslief en le-
vensleed 19 03 KRO's country
time. 20.00-7 00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. Thema: Contactadvertenties.
8.04 Drie voor negen. 9 04 Gospel-
rock. 10.04 Popsjop 12 04 Paper-
clip-Radio 14.04 Popstation 16.04
NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor 19.03 Koploper 20 03
Harro de Jonge, met om 20 03 El-
pee pop special: Bruce Cockburn
21.03 Elpee- en CD pop; 22 03
Country style. 23.03-24.00 Late
date.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met (8.00 Nws). 900 Toppers

radio
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00Kurhausconcert: Hoogtepun-
ten uit het afgelopen seizoen
12.02 Strauss & Co: Frau luna van
P. Lincke 13.00 Nws. 13 02 Vero-
nica Klassiek: Orch. Philharm. de
Liege de la communauté fran-.cai-
se met sopraan 14.30 Veronica
Kamermuziekserie 68 89: Raphael
kwartet. 15.05 Nieuwe grammo-
foon- en compactplaten 15 25
Lang leve de opera! 1600 Nws.
18.02Avondstemming 20 00 Nws
20.02 Finale internationaal Franz
Liszt Pianoconcours 1989 (2).
2300-24.00 KRO-literair: Camera
Obscura.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber 9.00 Nws
902 NOS Sportief 925 Water-
standen. 09 30 Meer culturen in
een land 10 00 Hollandse Nieuwe
10.15 De muzikale fruitmand.
11.15 Tijdsein Thema. 1200 Nws
12.05 Meer dan een lied alleen .!
12.44 EO-Metterdaad hulpverle-
ning 12 45 Vragen naar de weg
13.00 Nws. 13.10 Hallo Nederland
1330 Opo Doro (Open deur)
14.00 Jazzspectrum. 15 30Minjon
16 30 Homonos 17.00Lichten uit-
zicht. 17 45 Postbus 51, De Neder-
landse Antillen en Aruba 17.55
Mededelingen en Schippersbench-
ten 18 00 Nws. 18.10 lyi Haberler
(Goed nieuws). 18.25 Kayen Rasja

(Er is hoop). 18 40 Arabisch progr.
19.00 Progr voor buitenl. werkne-
mers 20.30 Laat ons de rustdag
wijden. 21 14. EO-Metterdaad
hulpverlening 21.15 Reflector
21.35 Jubileum-dankdag. 22.15-
-23.00 Zaterdagavonduur

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg: verhalen en vertel-
sels in streektaal 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur 1203-12.59 Het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten 17 15-1759 Vrij spel:
pop in Limburg.

BRT 2
600 Nws 605 Welkom weekend
(7 00 Nws. en RVA-ber., 7.45 In het
spionnetje) 8.00 Nws 8 12 Te bed
ol niet te bed 1000 Nws 10.03
Buitenspel 11 30 De Vlaamse top
tien. 12 00 Top 30 14.00 Radio
Rijswi|Ck 17.00 Nws 17 05 Fris
van Lefever 19.00 Dansbar 20 00
Gelegenheidsprogramma. 23.30-
-06 00 Nachtradio met om 00.00 uur
nieuws

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofruhstuck 7.15 Wunsch-
kasten 7,45 Veranstaltungskalen-

der. 8 10 Presseschau. 8.30 Be-
sinnliche Worte. 9.00 Regionalma-
gazin 905 LP-Markt 10 00 'Hit
oder Niete'. 12.00 Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender.
12.30 Presseschau 12 45 lm
Brennpunkt. 13.00 Hitparade.
16.05Contra-Re - Jugendmagazm.
17.05 Das Kulturmagazin 18.00
Regionalnachnchten 18.30 Freie

88. 18.45 Evangelium in
unserer Zeit 19 00-21 00 Saturday
Night Rock Show. Aansl.: nieuws
en lottoaetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12 00 Is jan Ding! 14 00 Viva.
15.00 Sportshop. 18.00 Unglaubli-

en 19.00 IMeunzehn
Charts; 2000

' 00 Rock Pop Con-
-2200 Musik Non-Stop.

0.00-1 00 Traumtanzer

WDR4

4.05 Radiowecker. 605 Morgen-
melodie 8.05 In unserem Alter.
9.05 Musikpaviljon. 12 05 Pop-Re-
port 14 05 Orchester der Welt.
15 00 Café Carlton 17.00 5 Uhr-
Tee. 19.05 Dei Silbersee 21.00
Musik zum Traurnen 22.30 Nach-
texpress

" Dahlia Lavi in 'Das grofie Deutsche Schlagerfewstival der
70er Jahre. (Duitsland 2-20.15 uur)

week in Parijs.
23.30 Die eigene Geschichte. Bis

zum letzten Augenblick war ich Glüc-
kich, documentaire over de brieven
van Marianne Golz.

00.30 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

lijkse leven in de Russisch-orthodoxe
ke/k.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Die Internationale. Documen-

taire serie. Af1.2.: Die Komintern als
Weltpartei (1923-1933).

20.15 Nanu vut - Unser Land. Docu-
mentaire over het leven in het Noord-
poolgebied.

21.35 Südwest aktuell - Neues.
21.50 BNanook, der Eskimo. Ameri-

kaanse documentaire uit 1922 van
Robert Flaherty over het dagelijkse
leven van de Eskimo's.

22.10 Die Zukunft der Nordens. Dis-
cussieprogramma over de toekomst
van het Noorden met deskundigen uit
Canada, Groenland, Rusland en
Duitsland.

23.40 L.v.B. - Mythos - Kult - Ritual.
Symfonie Orkest van Basel 0.1.v. Ja-
mes Judd speelt pianoconcert nr. 5 in
Es, Beethoven. Ilana Vered, piano.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.30 Wirtschafsforum. Afl.: Top-
Etage. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05. Die
Waltons. Afl.: Das Fahrrad. 10.50. Te-
letip Geld. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
SOS in de Wolken. Amerikaanse aktie-
film uit 1976 van Robert Butler met Da-
vid Janssen, Christopher George, Lyn-
dy Day George e.a. 12.00 ■ Das Lied
einer Nacht. Duitse speelfilm uti 1973
van Anatole Litwak, met Jan Kiepure,
Magda Schneider, Fritz Schulz. Otto
Wallburg, Ida Wüst, Margo Lion e.a.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Familie Feuer-
stein. Afl.: Dino wird Fernsehstar. 14.30
Mister Ed. Afl.: Maskottchen Mister Ed.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Die
Waltons. Afl.: Das Feuer. 15.50 Teletip- Tier. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldenen Schuss. 16.35 Bonanza.
Afl.: Vergeltung nach 20 Jahren. 17.25
Teletip Reisen in Deutschland. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Das Imperium - Die Col-
bys. Nieuwe serie. Afl.: Die große Über-
raschung. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Auf
Videosehen. 19.30 MacGyver. Afl.:
Sechs Stunden bis zur Ewigkeit.. 20.25
SAT 1 Wetter. 20.30 Make-up und Pi-
stolen. Afl.: lm Schatten des Verdachts.
21.25 SAT 1 Sport. 21.30 Popsy Pop.
Franse speelfilm uit 1970, deel 1, van
Jean Herman, met Claudia Cardinale,
Henri Charriere, Stanley Baker, Geor-
ges Aminel, Leroy Haynes, Mare Maz-
za e.a. 23.20 SAT. 1 BLICK. 23.30
Lohn der Giganten. Franse detective uit
1977 van Alain Corneau, met Yves
Montand, Marie Dubois, Carole Laure,
Jean-FrancoisBalmer e.a. 00.55-01.05
Programmaoverzicht.

Nederland 1

Nederland 2
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Kom kijken en profiteren, want goedkoper dan bij de eigen^/Techn.sche mWasmachine Centrale slaagt u nergens! 24-uurs-service ;
wKAIIO bij al onze leveringend

' __\h ( -_ ________ fc dp Cl\ rëzzD^ bezorgen - plaatsen - aansluiten - \__Jr** rr& __■ -____,___ _Ct__s_ C ~^ 1 "T T i r^^\ °.i I opruimen van oude machine en verpakkii*

WASAUTOMAAT WASAUTOMAAT V"~ n!!!!ü^^ MÈ^^fe
DÜBBELDEÜRS 999999999^ li^lp^ Akwstïwt^O ,

600 TOEREN 1000 TOEREN t"."!" CENTRIFUGE ?*?*£" KOELKAST KOELKAST GASFORNUIS STOFZUIGER Tel. 045-741008
Geheelwit, ***«*> .'.... *""*!£SS!"* 37,kg. 2800toeren, AUTÜIfIAAT Tafelmodel, Inhoud 275 ltr., Geheel wit, IOOOwaH. OOK OP MAANDAGMIDDAG CEOPIND 1regelbare temperatuur. UNIEKE AANBIEDING EENMALIG VOOR trommel roestvrijstaal. Inhoud 5 kg. 120 ltr. vriesvak compleet met grill. Compact model. Ook vestigingen in: Berlicum, '4AO k\QQ TOÖ l/IQ ?OQ OilO iIAQ OOQ ÏÜQ '"H",v"b°t^:t:^ *-**■
"JtÖ/" OtÖ/" #tö#" l*lo#" o"Ö/" _40/" *MIo#" o"o#" mo*-**- ,»«_«.««««..—

m M jfT # # M # m m aanbiedingen geloen zolang de voorraad strekt

Aw* m^ J*^^"!a^a^L^ v -* Awm\

mm-<*^j f v"K* fr\ A*3 l)iwaW Jt**- jawJ M^a^^*jÉM
~ ff\w A\ F Érf'aT* ~~jrl xsjß iPJ—'llW''* —, E..^B

fi aiSL ,^ j*s^Jr ijyiyj-,. IT*l^ss«ti xwïSr t*"'" ytmAm W^km

Maak nu een gezonde keus bij , r~—*-"--

de specialist, bij ons. U kunt RekOtS TwV&eWÏeletSzonder een verwijsbriefje van
,de dokterbinnenlopen. Brunssum Rumpenerstraat, tel. 252361 —Hoensbroek, Kouvenderstraat, tel. 212537 f jp»VN

Heerlen, Willemstraat, tel. 726840 v''^/
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banien.J

Grote keukens, kleine I
keukens. Goergen kan I

ze kookklaar installeren I
De showroom van Goergen voor installatie, inclusief aanpassingen
keukens is niet alleen de grootste, en kleine verbouwingen. De inte-
rnaar ook uniek in Limburg. Er wordt rieurspecialisten van Goergen
niet gewerkt met 12 in een dozijn- laten u in een mum van tijd van

ten werkbladen. Een keuken van modellen, stijlen en materialen.
Goergen is af! Ook de kollektie bijpassende te-
Bovendien verzorgt Goergen met gels en plavuizen is omvangrijk,
eigen vakkundig personeel de gehele

\>^& \V\ eindhoven »utow«g <* i ■.-*>**" >"

(s*l : ICÖ' 9oef9enbv I
\^—^^ keukens - sanitair - cv. - tegels - kastenwanden I

-wk Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide),
M Ijk Tel. 04490-31463/31367

W lïk Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 en za. 10-16 uur.
Verder volgens afspraak. Donderdag koopavond tot 20 uur.

/ ALGEMENE VERGADERING
VAN DE

RABOBANK TE HEERLEN
Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank Heerlen BA. haar
leden op tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering, die
wordt gehouden op maandag 12
juni 1989 om 20.00 uur in haar
kantoor Promenade 14,
Honigmanstraat 29.

Verkorte agenda:

" opening; De Rabobank is

" notulen vorige vergadering; ban^^een"
" jaarrekening 1988; ,b"J!k ■"h? Heden-J b ' Leden diedoor

" verkiezing leden bestuur en raad middel van leden-. , vernaderingen envan toezicht; he. door hen. mededelingen en rondvraag. ££-££?'
uitoefenen op het

De volledige agenda, de notulen beleid van hun
van de vorige vergadering alsmede plaatselijke bank
a i " ,?,.,., ,- » Dat is een garantiede jaarrekening 1988 liggen vanaf vogru, dat bij elk
heden op het hoofdkantoor van de advies dat de Rabo-
bank voor de leden ter inzage, bankgeeft het

6 belang van de
leden en cliënten

Het bestuur. zwaar weegt.

Rabobank B

| aagy

—- _| _| _L __. __^

________ —■ __^
_. __ __

__^ —- _, __ __ __ __ —■ —. ■— _^_j

m ’ Wt/g /c/y/fen ivaf Jansen\
J ’ iveer voor ]
1 / topaanbiedingen brengt! )
1 A' "

dfl Bloemendessins f% 95 «jje^I in katoen, viscose, tricot, crep %# ■ per m tT\\tC
1 Unie zomerkatoen QOO tvie^^j
VJ Ide allernieuwste safarikleuren W ■ per m fttt^
2 Fleurige coupons f% 95 S_
S I 150x150 Va per m

\ Hoofdkussens 1 1 50 3^W. supergoede I ■ per st

Jeans ,11_| gewassen, gebleekt I ■ per m

wL^ VTTTTfTfffI Zakken
l^^V [___(____ joggingresten *- ge
_| _^^_J| 5 kg voor w ■

H~ft^kik£IBa
___________

I
___

Ba_^

# 1-g] _T_lrriT^" KERKRADE - tel. 416974
_*"^^_X W^y^m\. Spekholzerheide, Akerstraat 65

BÉr\__ ROERMOND - tel. 04750-25118
M «_.r>S_ Zwartbroekstraat

J J

Speciale aktie in Maaseil
een slaapkamershow

bii Wentneekers natuurlijk

mm>^ mm** ■ %
Ruime keuze in slaapkamers N^;^*"/Bij <wntóbpvan eèn'.' .Geselecteerd uit de beste meubelfabrieken van heel Europa en V* Kj^mpiete slaapkamer JÈf/p^
speciaal voor U samengebracht bij Wenmeekers. En als klap op de »; ,"*! '" &**
vuurpijl ziet U hier de meest complete slaapkamer en bovendien de iS* > AlTl?~>jffc_goedkoopste van de hele Penelux. Deze eiken slaapkamer compleet >&■ ■ ■ii^'"met ledikant (140x200 cm), 2 nachtkastjes, toiletmeubel met bijpas- |l Jê^ "Zrsende spiegel en een 3-deurs schuifkast met spiegel. ijÊr^WENMEEKERS
Maaseik eiken meubelen België

__, _"_ 2*3 5^5
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" John Gielgud en Edward Fox in 'Quartermaine's Terms'.
(Nederland 2 - 22.26 uur)

12.55 Jimmy Cricket's Joke Machi-
ne. Nieuwe serie. De te gekke grap-
penmachine is terug.

13.05 Highway. Harry Secombe be-
zoekt Cambridge.

13.30 4 What it's worth. Serie consu-
mentenprogramma's gepresenteerd
door Penny Junor en Susan Osman.

14.00 News and Weather.
14.10 Eyewitness. Verslag van men-

selijke verhalen uit de hele wereld.
15.00 Sunday Grandstand. Hoogte-

punten uit: Golf, The PGA from Went-
worth; Sunday Cricket.

19.40 Catchphrase. Spelshow voor
de hele familie, gepresenteerd door
Roy Walker.

20.05 Watching. Nieuwe serie met
Emma Wray, Liza Tarbuck en Paul
Brown. Afl.: Losing. Komische liet-
desgeschiedenis van een jong stel,
Malcolm en Brenda.

20.30 Eastenders. Serie. Sue stelt Ali
voor een extreme keuze.

21.25 Master Mind. Gepresenteerd
door Magnus Magnusson vanuit
Speech Room, Harrow School.

21.55 Uncertainties.Afl.: When Am I?
22.10 News and weather.
22.25 The Beiderbecke Connection.

Nieuwe vierdelige, komische thriller.
Opnieuw ontmoeten Trevor en Jill ge-
heimzinnige mensen.

23.15-23.50 The Groovy Fellers. Ko-
mische serie. Afl.: Get On, My Coc-
ker.

Sky Channel
06.30 Bailey's Bird. Avonturenserie.
07.00 Hour of Power. Religie en gas-

ten.
08.00 Fun Factory. Ontspanningspro-

gramma.
12.00 International Motor Sports.
13.00 Motor Sports News.
14.00 Sunday Movie Matinee.
16.00 Beyond 2000. Wetenschap en

techniek.
17.00 Pop Formulae.
19.00 Eurosport preview.
20.00 What a Week. Weekoverzicht

sport.
21.00 Motorracen.
22.00 Golf.
00.00 Autorennen.
01.00 Motorsporten.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel

Duitsland 2

07.00 Boogaloo Pooper Doo. Non-
stop tekenfilms.

11.00 Eurochart. Pop.
12.00 Video Fashion. Modemagazi-

ne.
12.30 Today's World. Actualiteiten-

programma.
13.00 It Is Written. Literatuur.
13.30 Blakes Seven. Sf-feuilleton.
14.30 Salvage One. Komische serie.
15.30 The Mix. Entertainment.
17.30 The World Tomorrow. Reli-

gieuze actualiteiten.
18.00 European Business weekly.

Zakelijk nieuws.
18.30 Roving Report. Actualiteitenre-

portage.
19.00 Lookout Europe!
20.00 The UK Top 50. Britse hitpara-

de.
21.00 The Twilight Zone. Sf-thriller-

serie.
22.00 NBA Today Basketbal.
22.25 Dyffy. Amerikaanse misdaad-

komedie uit 1968 van Robert Parrish.
00.30-03.00 The Mix. Entertainment.

08.05 Mister Ed. Afl.: Maskottchen Mis-
ter Ed. 08.30 Familie Feuerstein. Afl.:
Dino wird Fernsehstar. 08.55 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
09.00 Die Waltons. Afl.: Das Feuer.
09.50 Teletip Tier. 10.00 SAT.I Sport.
10.30 Auf Videosehen. 10.55 So gese-
hen. Kerkelijke uitzending. 11.00 Pro-
gramma-overzicht. 11.05 Silver Dream
Racer. Engelse actiefilm uit 1980 van
David Wiekers met David Essex, Beau
Bridges, Christina Rains e.a. 12.45 Fa-
milie Feuerstein. Tekenfilm. 13.15 Die
Waltons. Afl.: Die Begegnung mit Jen-
ny. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Teletip Ko-
enen. 14.15 Köpfchen, Köpfchen.
14.50 Der Goldene Schuss. 15.00
Mach weiter, Dick! Engelse komedie uit
1974 van Gerald Thomas met Sidney
James, Barbara Windsor, Kenneth Wil-
liams e.a. 16.30 Auf und davon. Reis-
magazine. 17.00 Der goldenen Schuss.
Aansl.: Programma-overzicht. 17.10
Gesucht - Die Frau des Banditen S.
Amerikaanse speelfilm uit 1976 van
Lee Philips met Katharine Ross, Steve
Forrest, Stella Stevens e.a. 18.45 SAT
1 Bliek. 19.00 Programma-overzicht.
Aansl.: Gewinn in SAT.I 19.10 Kampf
urn Yellow Rosé. Afl.: Gewagtes Spiel.
20.00 SAT.I Wetter. 20.10 Heimweh
nach dir, mem grünes Tal. Oostenrijkse
volksfilm uit 1960 van Hermann Leitner
met Rudolf Lenz, Anita Gutwell, Carl
Wery e.a. 21.45 SAT 1 Sport. 21.55
Hallo Berlin. Ontspanningsprogramma.
22.20 ■ Auf der Flucht. Afl.: Am Ende
der Welt. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20 Das
alteste Gewerbe der Welt. Frans/Duitse
speelfilm uit 1967 van Philippe de Bro-
ca, Claude Autant-Lara, Mauro Bolog-
nini, Jean-Luc Godard, Franco Indovi-
na en Michael Pfleghar. Met Michèle
Mereier, Jeanne Moreau, Elsa Marti-
nelli e.a. 01.15-01.25 Programma-
overzicht.

J*. Programma-weekoverzicht.f'u"" Schwabische Dichter-
i'sse. Bernd Weikl zingt liederen

dichters.
I Adenauer. 7-delige tv-biografie.>.6: Keine Experimente.
«9 Die Sendung mit der Maus.]5 "" Presseclub.
* Tagesschau met Wochenspie-

j? Magazin der Woche. Regio-
J!1 magazine.a Diese Woche im Ersten. Pro-

j* Piano, Piano. Australische
t che||9e jeugdserie. Afl. 3: lm

seines Angesichts.
J "" Spruchreif. Live program-
j^op-r jongeren.

]f Die Heirat. Russische speelfilm

' '977 van Vitali Melnikow. Met:
.et|ana Krjutschkowa, Alexej Pc-

KVCo, Jewgeni Leonow e.a.
R? Film aktuell. Kinder brauchen
Jjj^'euer. Programma waarin Josef-v^elle spannende kinderfilms be-
W^* oa' Goldregen van Soren
Jl 9h-Jacobson en de talrijke speel-
ï^s naar de boeken van Erich Kast-

1^ ARD-Ratgeber: Heim & Garten.i^V Globus - Die Welt, von der wir
N*n- Pro9ramma over milieu-pro-

Vandaag: DenkanstösseJ[J Schutz unserer Umwelt; ALgen-
i^er '89: Mussen wir mit Giftalgen
0? Schaumbergen leben?
,jv Tagesschau.

Wir über uns.
Sportschau.

g/ (TT) Lindenstrasse. Serie met
Luger, Marie-Luise Marjan,

A. Sachs e.a. Afl.: Wer zuletzt

L Die Goidene 1. Winnaars van
*RD-tv-loterij.

5 l Weltspiegel. Berichten van bui-

!j andcorrespondenten.
u sPortschau-Telegramm.
0? Heute im Ersten.

("Is '^ Ta9esschau.■V? Tatort. Misdaadserie met HeinzF!5Cr-e, Hans Nitschke, Christiane
Ketens ca. Afl.: Keine Tricks, Herr

Kulturweltspiegel. Der neue
n|öndorff. Reportage over de opna-

ai* in Amerika van Volker Schlön-
jp^s nieuwste film, gebaseerd op de"bestseller Der Report der Magd,

11111ii...

09.00 "" Programma-weekover-
zicht.

09.30 Eucharistieviering vanuit Ber-
lin-Lichterfelde.

10.15 Mosaik. Magazine voor senio-
ren. 1. Das Wunderbad der Romer:
Abano. 2. Modetips für Mollige.

11.00 "" Das Sonntagskonzert auf
Tournee. Volksmuziek-programma
met Edda Moser, Flötentrio Lilienthal,
Niels-Stensen-Chor e.v.a. Presenta-
tie: Jutta Arzt.

11.45 Heute.
11.47 Die Sportreportage. VAndaag:

1. Tennis: finale tennis-World-Team-
Cup; 2. Motorraces: WK vanuit Hoc-
kenheim; 3. Autosport: Deutsche
Meisterschaft der Tourenwagen. 5e
manche vanuit Berlijn.

16.45 Reiseführer. Toeristische tips.
Vandaag: Het eiland Walcheren.

17.00 WDR-Publik. Gesprekken en
muziek uit Bocklemünd.

18.00 Ueberraschende Tage. 6-deli-
ge jeugdserie. Afl.4: SOS.

18.30 Gort und die Welt. Religieus
magazine. Vanavond: Ein Junker als
Reformator. Portret van Reinold von
Thadden-Treiflaff, stichter van de Na-
tionale Kerkendag.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws. (19.30-19.45
Sport im Westen).

20.00 Einsame Menschen. Toneel-
stuk van Gerhart Hauptmann. Met:

" Burt Lancaster in 'Der La-
den des Goldschmieds'.
(Duitsland 2-20.15 uur)

goudsmid; zowel de ringen als de pa-
ter zullen een rol in het levenvan de 2
paren blijven spelen.

21.45 Heute.
21.50 Bericht vom FDP-Parteitag.
22.05 Die Sportreportage: Grand

Prix van Mexico, WK Formule 1 auto-
races vanuit Mexico-City. verslagge-
ver: Kari Senne.

23.00 Erste Liebe. Zwitsers/Duitse
speelfilm uit 1970 van Macimilian
Schell. Met: John Moulder Brown,
Dominique Sanda, Maximilian Schell
e.a. Rusland, begin deze eeuw: Een
burgerlijk gezin brengt de zomer door
op het platteland. De 16-jarige Ale-
xander ontvlucht de bedrukte atmo-
sfeer zo vaak hij kan. De komst van
een verarmde adelijke familie brengt
voor hem de nodige afwisseling.
Vooral hun dochter Sinaida maakt
hem nieuwsgierig.

00.25 Brief aus der Provinz. Bene-
diktinermönche als Detektive

00.30-00.35 Heute.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg ||. Cursus Engels.

Les 20. (herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Cursus-in-

formatie.
10.00 Telekolleg n. Cursus scheikun-

de. Les 20. (herh.)
10.30 Telekolleg ||. Cursus economie.
Les 7. (herh.)

11.00 Sehen statt horen. Weekma-

gazine voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor Grieken, Spanjaar-
den en Joegoslaven.

12.30 Tele-Akademie: Prof. dr. Fried-
job Kapra: Was heisst Tiefen-Ökolo-
gie?

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de. Documentaire serie. Afl.: Tage-
buch ener Verlorenen. Duitse speel-
film uit 1929 van G.W. Pabst over de
lotgevallen van Thymian, dochter van
de apotheker Henning, die na het ba-
ren van een ongewenstkind in een te-
huis wordt geplaatst.

14.45 ■ Bilder der Jahrhundertwën-
de. Documentaireserie. Afl.: Das his-
torische Stichwort. Documentaire.

15.00 So bist du mir Heimat gewor-
den. Documentaire over de relatie
tussen Theodor Heuss en Elly Kanpp.

16.00 Bilder aus Licht. Informatieve
serie over fotografie. Afl.2: Schnapp-
schüsse.

17.25 Heute.
17.30 Danke schön. Overzicht van de

actie Zorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis. Bekendmaking van de win-
naars van de week.

17.40 Magische Möbel. Filmportret
van Gaetano Pesce, architect en ont-
werper in New Vork.

18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwenma-
gazine met Maria von Welser.

18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.

Presentatie: Wolfgang Herles.
19.30 Westreise. Documentaire over

de ervaringen van jongeOostduitsers
op reis door West-Duitsland.

20.15 Der Laden des Goldschmieds.
Tv-film naar een hoorspel van Karol
Wojtyla (Paus Johannes Paulus II).
Met: Burt Lancaster, Olivia Hussey,
Ben Cross c.a. Polen, voor de Twee-
de Wereldoorlog: Andrea, Teresa,
Stefan en Anna leren elkaar tijdens
wandelingen kennen. Zowel de eer-
ste twee als de laatsten laten zich
door pater Adam trouwen, die be-
hoort tot de wandelclub. Hun ringen
zijn gemaakt door een mysterieuze
Manfred Schindler, Luise Prasser,
Peter Lerchbaumer, c.a. Regie: Da-
vid Mouchtar-Samorai. (Pauze ca
21.45 uur: West 3 aktuell en een ge-
sprek over het toneel in NRW).

23.25 Politisches Feature: Mal wie-
der in Peking. Portret van Anthony
Grey, correspondent voor Reuter in
Peking.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Zure
Nacht (eindtijd onbekend).

Duitsland 3 SWF
08.00 Avanti avanti. Cursus Italiaans.

Les 7. (herh.)
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 1. (herh.)
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 19. (herh.)
09.30 Telekolleg aktuell. Informatief

sprogramma.
10.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 20. (herh.)
10.30 Telekolleg 11.Cursus economie.
Les 7.

11.00 Sehen statt Horen. Weekma-
gazine voor slechthorenden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Magazine voor gastarbeiders uit Grie-
kenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie: Prof. dr. Fried-
job Kapra: Was heisst Tiefen-Ökolo-
gie?

13.15 ■ Bilder der Jahrhundertwen-
de 1880-1930. Tagebuch einer Verlo-
renen. Duitse speelfilm uit 1929 van
G.W. Pabst naar het boek van Marga-
rete Böhme over de lotgevallen van
Thymian, dochter van de apotheker
Henning, die na het baren van een
ongewenst kind in een tehuis wordt
geplaatst. Met: Josef Rovensky, Loui-
se Brooks, Fritz Rasp e.a.

14.50 Das historischeStichwort: die
Unfallversicherung.

15.00 Programm nach Ansage.
17.00 Rückblende - Vor 100 Jahren.

Documentaire over Vincent van Gogh
in het zwakzinnigengesticht van St.
Rémy.

17.15 Sport treiben, gesund blei-
ben. Afl.11: Knochenhart?

17.30 Südwest 3 informiert.
18.00 Urteil des Monats. Discussie-

programma.
18.15 Clip-Klapp. Amusementspro-

gramma met Manfred Sexauer.
19.00 Abendschau Bliek ms Land

am Sonntag.
19.30 Deutsche Schlagerparade.

Gepresenteerd door Jurgen Drews.
20.15 Europaische Kulturland-

schaften: die Kuste der Farben - Cö-
te d'Azur.

21.00 Europaische Kulturportrats.
Filmportret van de schilder Karl-Otto
Götz.

21.45 Südwest aktuell - neues.
21.50 Flutlicht. Actuele sportreporta-

ges.
22.45 Prominenz im Renitenz. Pre-

sentatie: Achim Krausz.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/TV 1
I'-Oo*\JI Beertje Colargol. Kinderserie.
i.1s38-
-il ' Vrouwtje Theelepel. Teken--1Jserie. Afl.: Do, de zeetoerist; Wis-
i4 °P de toekomst; Een dagjevissen.
I.qq Boes. Tekenfilmserie. Afl. 20.
tjn Klim op. Trendgevoelig maga-
ijij? Voor tieners over life-style en cul-C* Presentatie: Presentatie: Ben
Un bé en Christel van Dyck. (herh.),g" Korte film.

De zevende dag. Praatcafé
] 6 'Blikvanger: in het oog springen-
itj -Confrontatie: po-
*6bi? discuss'e; Zeven op zeven:
fj-Q^overzicht. Met studiogasten en
«.rV van den Bosch.
1^13.50 Sunday Proms. Concertu José Carreras en het Salve dek.edo-koor. Presentatie: Veerle(,>pens.

rna , Krokant. Culinaire serie. The-
Ê.3n at'sserie. (herh.)
ÏZ Korte film.
Ijjy Dik Trom weet raad. Neder-
iLrj Jeugdfilm van Henk van der
Vit nn naar het boek van Jonan Kie"
■"kk - Trom en Nellv raken bij een
i6^ vechtpartij betrokken, waarbij
6er?reen' ve'dwachter Flipse incluis,
5Sq n

rat Pak oploppt.s6rj De speelvogels. Amerikaanse
tis 5.* 1161Roger Moore en Tony Cur-
feh^ 2: Een aaneenschakeling van
WUrtenissen- (nern) Tijdens een
lllli ertocht overkomen Brett enlllllllllllllllllllliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

uanny ac meest merkwaardige ge-
beurtenissen. Bovendien blijken er
vele geheime agenten in de buurt tezijn.

17.40 Malvira. Poppenserie. Afl. 21.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Plons. Afl.: Plons en de eksters

(herh.)
18.10 Korte film.
18.15 Toen Lotte onzichtbaar werd.18.40 De collega's. Serie. Met: Bob

Vanderveken, Nelly Rossiers, Tessy
Moerenhout e.a. Afl. 3: De valies
(herh.)

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip: 13 jaar verkeersveiligheid
op BRT-TV met commandant Ver-
vust.

20.30 Omtrent. Vier zangeressen lie-
gen hun waarheid. Vandaag: Sonja
Pelgrims. M.m.v. Diana Marehal, Paul
Ambach, Anton Cogen e.a.

21.25 Fanclub - Finale. Grootse
feestelijke finale van de fanclubreeks
vanuit Orlando in Westerlo met tien fi-
nalisten. De jury bestaat uit vijf be-
kende artiesten en vijf gewone Vla-
mingen. Presentatie: Ben Crabbé.

22.30 Nieuws.
22.45 Nationale Jumping der Kem-

pen. Reportage vanuit Olen.
23.00 Triomf van het Westen. 13-de-

lige Britse documentaire van Chris
Martin over de invloed van de Wes-
terse beschaving op de hele wereld.
Afl. 4: Het werelddebat.

Illlllllliiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiini i ■

23.50-00.00 Coda. Plastische kun-
sten: De nettenboetsters (1898) van
Max Liebermann (Kunsthalle Ham-
burg) uit de serie 100 Meesterwer-
ken.

België/TV 2
19.30 Nieuws.
19.45 Sportweekend. Aansl.: Ver-

keerstip, 13 jaar verkeersveiligheid
op BRT-TV met commandant Ver-
vust.

20.30 Nacht van de profvoetballer.
Showprogramma rechtstreeks vanuit
het Casino in Middelkerke n.a.v. de
uitreikingvan de trofee Profvoetballer
van het jaar. Presentatie: Carl Huy-
brechts.

21.20-23.45 Autorennen. Grote Prijs
F 1van Mexico. Commentaar: Dirk
Abrams en Dirk de Weert.

België/RTBF 1
10.00-10.30 Schooltelevisie. 11.00
H.Mis. 12.00 Faire le point, discussie-
programma. Vandaag: Als voorberei-
ding op de Europese verkiezingen het
thema: l'Europe politique. 13.00 Actua-
lités a la une, actualiteiten. 13.05 Jour-
naal. 13.35-13.30 Variétés è la une.
(herh.). 16.20 Cinéma a la une. 16.25
Billet de faveur: Super Papy. Toneel-
stuk van Francis Joffo. 18.05 Noubani-
mé, kinderprogramma met tekenfilms,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiti ,

18.30 Papa bonheur. Afl.: Rijkeluiskind.
18.30 Le week-end sportif, sportmaga-
zine. 19.30 Journaal en Weerbericht.
20.00 Cinéma a la une. 20.05 Le ta-
tayet show, amusementsprogramma.
22.05 Arts magazine, cultureel magazi-
ne. 22.35-23.10 Laatste nieuws en
weerbericht.

België/Télé21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaalen weerbericht. 20.00 ■La familie Fenouillard. Frans/Spaanse
speelfilm uit 1960 van Yves Robert.
21.25-23.45 Autosport: Grand Prix F 1van Mexico, rechtstreekse uitzending.

TV5
12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 Un Moment D'lnattention.
Franse tv-film. 14.45 Apostrophes. Li-
teratuur. 16.10 Histoires Naturelles.
16.30 Aventures Et Sports. 18.00 Un
Mariage Sacré. TV-film. 19.00Ushuaia.
Magazine. 19.30 Flash Varicelle. 20.00
Avis de recherche. Variété. 21.30 Tren-
te millions d'amis. 22.00 Journal télévi-
sé. 22.30 Météo Européenne. 22.35 7
Sur 7. Actualiteit. 23.30 Ex-libris.Litera-
tuur. 00.30-00.45 Le quart d'heure du
procope.

Radio 1
(Elk heel uur nieuws.) 7.02 Ontbijt-
show. 7.53 Ter overweging. 8.02
Groot nieuws. 9.02 Veronica sport.
10.02 Wegwezen. 11.02 Radio 1
zondageditie. 12.02 Ophef en ver-
tier. 13.05 Hier en Nu. 14.02Langs
de lijn, sporten muziek. 18.02 Meer
over minder op zondag. 19.02 The
Groove Juice Special. 20.02 Top-
pers van toen. 21.02 Play it again.
22.02 Now's the time. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 TROS
Nachtwacht; 6.02-7.00 Een goede
morgen met Ron Brandsteder.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Vroege
Vogels. 10 02 Tony van Verre ont-
moet John Lilipaly. 10.30 Muziek-
mozaïek. 12.02 Muziektheater.
13.02 Radiojournaal. 14.02 Neder-
lands op AVRO 2. 15.02 Muziek
met Meta. 16.30 Kom 's langs in
Noderstraun 18.02 Dat zoeken we
0p... 19.02 Leuterkoek en zandge-
bak. 19.10 Ssssssst 19.30 De
hersengymnastiek. 20.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02 Zalige Liefdeslijn.
18.02 Hitweek. 19.02 Pop-eye
20.02 Radio Thuisland. 21.02 De
krijsende tafel. 22.02-0.00 Op slag
van maandag.

Radio 4
8.00 Nws. 8.04 H-Vier. 9.00 Onder

radio
de Groene Linde. 9 15 MusicaReli-
giosa et Profana. 9.55 Progr-overz. 10.00 Nws. 10.02 Eucharis-
tieviering. 11.00 Für Elise. 13.00
Nws. 13.02 Opera Matinee. The
Consort of musicke. 14.00 Concert
op zondagmiddag: Concertge-
bouworkest met viool. (Pauze: Pra-
ten over muziek) 16.00 Jazzge-
schiedenis. 16 30 Diskotabel.
18.00 Nws. 18.02 Continu Klas-
siek. 20 00 Nws. 20 02 Specialitei-
ten a la carte. 22.00Kamerconcert:
Van barok tot heden in kleine be-
zetting. 23.00-0.00Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nws. 9.02 Woord op
zondag 9.30 Te deum laudamus.
9.55 Waterstanden. 10.00 Zo moet
het kunnen. 10.10 Gezamelijke
Hervormde en Gereformeerde
Kerkdienst. 10.58 Wilde Ganzen.
11.00 De andere wereld van zon-
dagmorgen. 12.00 Nieuws. 12.05
Het zwarte gat 14.00 Radio Ro-
mantica. 16.00 Bodylijn. 16.55 Me-
dedelingen en schippersberichten.
17.00 Kerkdienst. 17.58 Wilde
Ganzen. 18.00Nieuws 18 10 Litur-
gie en kerkmuziek. 18.40 De onbe-
kende Islam. 1900 Programma
voor buitenlandse werknemers
19.20 Suara Maluku. 19.55 Tambu.
20.30 Zorg en Hoop. 21.20 Mede-
landers Nederlanders. 2145 Me-

delanders Nederlanders. 22.10-
-22.40 Jazz uit het historisch ar-
chief.

Omroep Limburg
9.02 Postbus 94: muziek op ver-
zoek. 10.02 Trefpunt: interviews,
discussies, live-muziek en een co-
lumn. 11.02 Sport. 12.02-13.00
D.S.M. - Limburg/concert: concert-
serie met vooraanstaande (ama-
teur)orkesten, ensembles en ko-
ren. 18.05-19.00 Sport.

BRT 2
6.00 Nws 6.05 Goede morgen,
morgen (6.30, 7.00, 7.30 Nws)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.12 Relax 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10 03 De pre-historie"
11.00 Oordegelijk. 13 00 Nieuws.
13.10 De tafel van een 14.00Fies-
tag. 17.00 Nieuws 17.05 Sportkat-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws) 2000 Vragen staat vrij
(om 22.00 Nieuws). 23.30-6.00
Nachtradio (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws)

Belg. Rundfunk
6.35 Fröhlicher Auftakt. 7.45 Ver-
anstaltungskalender. 8.00 Fröhli-
cher Auftakt 8.30 Glaube und Kir-

che 9.05 Mundartsendung: Ame-
röllcheren an Vertellchere/Doret-
jeschwatz. 40 00 Übertragung der
Messe aus der Pfarrturche Lont-
zen. 11.05 Schlagersouvenirs.
12.35 Ruckblick. 14.05 Die deut-
sche Schlagerparade. 1605 DO-
MINO - die Schielshow des BRF
17.05 Sportmagazin 18.40 Senio-
renfunk. 19.00 Wunschkonzert.
21 00 Sportresultate vom Woche-
nende und Sendeschluss

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-Stop. 7.00 Heimat-
melodie 9.00 Sonntagsfruhstück
11.00 Ruckblick - Oldies 12.00
Musikparade. 14.00 Wünsch Dir
was 17.00 Sportshop. 18.00 Nach-
gefragt 19 00 Volkstümliche Hitpa-
rade. 21.00 Country-Coach. 22.00
Neunzehn - Vierundzwanzig Musik
Non-Stop 0.00-1.00 Traumtanzer

WDR4
4.05 Radioweoker. 605 Morgen-
melodie 805 Das grosse Platz-
konzert. 10.05 Operette nach
Wunsch. 12.05 Gestern, heut und
morgen. 13.00 Heimatmelodie14.05 Was dart es sein? 17.00
Singt mit uns. 18.05 Schelack-
Schatzchen. 19.00 Erinnerung.
21 00 Musik zum Tanzen. 22.30
Nachtexpress.

van Margaret Atwood. Presentatie:
Hansjürgen Rosenbauer.

22.05 Tagesschau.
22.10 Hundert Meisterwerke. Van-

daag: Het grote woud, van Jacobvan
Ruysdael, besproken door Karlheinz
Nowald.

22.20 Bundesparteitag van de F.D.P.
in Keulen.

22.35 Deutsche Daniel Cohn-Bendit
in gesprek met Günter Gaus.

23.20 Bronk. Serie met Jack Palance,
Henry Beekman, Tony King e.a. Afl.:
Zerreissprobleme. Bronkov wordt
licht gewond bij een actie tegen dia-
mantsmokkelaars die van Mexico
naar de V.S. proberen te komen.
Wanneer hij daarna een paar dagen
in Mexioco uitrust, wordt hij promt ge-
arresteerd.

00.05 Tagesschau.
00.10-00.15 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met: Die Welt
der Schnorchel, tekenfilmserie;
Heathcliff, tekenfilmserie.

09.20 ■ Zwölf Minuten nach Zwölf.
Duitse speelfilm uit 1939 van Dr. Jo-
hannes Guter. Met: Rudolf Platte, Re-
né Deltgen, Geraldine Katt e.a.

11.00 Afrika Express. Speelfilm,
(herh.)

12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Speziaiisten unterwegs.

Afl.: Drei Tage im Leben eines Mi-
xers.

14.00 Gut geht's. Gezondheidstips
met Hademar Bankhofer.

14.30 ■ Die falsche Braut. Duitse
speelfilm uit 1944 van Joe Stöckel.
Met: Elfriede Datzig, Margarete Haa-
gen, Maria Stadier, e.a.

15.55 RTL Spiel.
16.00 Ich komme vom Ende der

Welt. Italiaanse speelfilm uit 1967
van Terence Young. Met: Anthony
Quinn, Rrosanne Schiaffino, Rita
Hayworth e.a.

17.35 Tekenfilm.
17.45 Heimatmelodie. Volksmuziek

gepresenteerd door Maria en Margot
Hellwig.

18.45 RTL aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer.
Reisquiz.

20.00 Die Halbzarte. Oostenrijkse
speelfilm uit 1958 van Rolf Thiele.
Met: Romy Schneider, Carlos
Thompson, Magda Schneider e.a.

21.35 RTL Spiel.
21.40 Kunst und Botschaft. Van-

daag: Circusbilder van Arnulf Rainer.
21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.
22.20 Finale - Die Sportsendung am

Sonntagabend.
23.05 Videoshow.
23.30-00.15 Sexy Folies.

VPRO
09.00 Apie van de Hoek. Nieuws voor

kleuters.
09.20 Kikker gaat uit eten. Kort film-

pje.
09.35 Valley of the Dolls. Serie. Afl.:

Eldorado. I
09.50 Vanessa de speurneus. Fran-

se serie. Afl.: De misdaadvan Cornin
Bouchön.

10.00 Van heinde en ver. Serie pro-
gramma's over het leven van kinde-
ren in verre landen. Vandaag: Red Ihet regenwoud!.

10.35 Cursus voor beginners in deliefde. Afl.: Het eindspel.
11.00-12.00 Reiziger in muziek. Live

programma waarin Han Reiziger mu-
sici, experts, fanaten en andere lief-
hebbers ontmoet.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden. I

19.00 Filthy, Rich and Catflap. En- 'gelse comedy-serie met The Young
Ones. Afl. 6 (slot).

19.35 Onrust Ltd. Muziekprogramma.
Vandaag: Onrust goed Metal.

20.00 (TT) Journaal.
20.10 Vier paarden rond. Reportage

over het snelle geldvan de renbanen.
21.05 French & Saunders. Engelse

comedyserie.
21.35 Paul Haenen begint... Humo-
ristisch cultureel programmavan Paul
Haenen en dus Margreet Dolman.

22.26 Quatermaine's Terms. Engels
tv-spel van Simon Gray over de on-
derlinge verhoudingen van leraren opeen Engelse kostschool. Met: Edward
Fox, Eleanor Bron, Peter Jeffrey e.a.
regie: Bill Hays.

00.20-00.25 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.35 Skriuwers yn byld. Afl. 2
11.00 Open Universiteit: Mens Com-

puter Coöperatie.
11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitzen-

ding waarin belangrijk binnen- en bui-
tenlands nieuws wordt geanalyseerd
en toegelicht.

12.45 Zonder uw steun zijn wij hul-
peloos. Film van het Rode Kruis over
het werkbezoek van Yvonne van
Gennip aan Kenia.

12.55 Shahira. Filmdocumentaire
over de belevenissen van de antropo-
loge dr. Shahira Fawzy in de Sahara.

13.42 Europa komt! 30-delige serie
over de Europese Gemeenschap. Afl.
26: Cultuur als sluitpost in Europa?

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 De Trojaanse oorlog. Les 2.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Hollandse nieuwe. Afl. 9: De

tijdvanger.
20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor-

matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.25 Een pijnlijke zaak. Film van
John Lynch naar een verhaal van Ja-
mes Joyce. Met: Sian Philips, Mick
Lally, Olwen Fouere e.a.

22.18 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over de transportsector. Afl.2: On-
derweg.

22.48 Geschiedenis en instellingen
van Rusland en de Sovjet-Unie. Les
5.

00.05-00.15 Journaal.

RTL Plus
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satelliet

Haul Witteman presenteert 'Het moment. (Nederland 1 -'■37 uur)
i

SAT1

MTV Europe

22.47 (TT) Avondrood. Toneelstuk
van en door het werktheater over de
belevenissen van enkele bejaarden in
een bejaardentehuis.

23.56-00.01 Journaal.

18.01 Vooruit met de geit. Afl.: De
vlindertuin. (herh.)

18.14 De Freggels. Engelse teken-
filmserie. Afl.: Gobo's lied.

18.27 De grote meneer Kaktus
Show. (herh.)

18.54 Europa 1992/3. Humoristische
vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

19.00 Journaal
19.07 De reis van de Earth Star

Voyager. 2-delige Amerikaanse
science-fictionserie. Deel 1. Op de
Earth Star Voyager staat Forbes op-
volger Hayes voor grote problemen,
terwijl ze nog maar net onderweg zijn.

20.37 Het moment. Talkshow. Pre-
sentatie: Paul Witteman.

21.27 Philip Marlowe. Privé-detecti-
ve, Engels/Amerikaanse detectivese-
rie. Deel 1: Dodelijk gas. (herh.) Een
bekende advocaat wordt met gas ver-
moord. Het spoor leidt naar zijn
vrouw, maar zij is niet de enige ver-
dachte.

22.17 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

"7 Omroepparochie. Eucharistie-
'lri9 op Sacramentsdag.

.M2.30 5 voor 12. Kerkelijk
ÜWs.

./■T3.05 Nieuws voor doven enIKchthorenden.
-fI' (TT) Klaverweide. Serie. Afl.:

B stappen terug, (herh.) De ge-
er)teraad wantrouwt Kuipers om-
"j tegen het winkelplan is en om-
patricia Vonk bij hem woont.

* TV-Werkjournaal. Presentatie:
jj'a Patricio en Pieter Jan Hagens.
' Pinkpop. Driedelig verslag van'Jaarlijks terugkerend popfestival.
J" -Journaal.J| Op de loop. 6-delige Engelse
wserie. Afl. 6. Paula denkt dat ze
■mder verliest als ze voor haaren familie opkomt en ze weet niet"ze moet doen.

televisie en radio

Alle programma's in stereo.
07.00 MTV. Pop(nieuws).
11.00 VJ Kristiane Backer.
13.30 MTV Spotlight.
14.00 MTV's European Top 20.
15.00 Week in Rock. Belangrijkste

rockontwikkelingen.
15.30 MTV Classics.
16.30 VJ Ray Cokes.
18.00 VJ Kriatiane Backer.
20.00 Kino. Filmrubriek.
21.00 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV's Metal Hammer.
01.00 MTV Spotlight: The Cult.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

SSVC
12.40 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma met Nikki Townley. Afl.: Bar-
ney.



redactie: harrie cremers
Conférences Willem Parel

na 35 jaar gebundeld

Herinneringen aan 'die goeie tijd' met Wim Sonneveld

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - „Niet op reageren, Lena". Radio-luiste-
rend Nederland was tussen oktober 1953 en 17 december
1954 'vriend van het Parel-genootschap. Elke zaterdag-
avond, rond deklok van tien, sprak cabaretier Wim Sonne-
veld in die periode als Willem Parel via de VARA-micro-
foon zijn 'vrienden' toe. „Daar is de orgelman, daar is deor-
gelman," zong Sonneveld elke zaterdagavond en heel Ne-
derland zong het lied mee. „Malle Eppie" en „Niet opreage-
ren, Lena" werden gevleugelde uitdrukkingen. Willem Pa-
rel was ongelofelijk populair. De televisie had in die tijd de
radio nog lang niet in populariteit overtroffen.

niet van. We verdienden toen erg
karig en geld voor een eigen
bandrecorder was er niet. Maar
ook bij de VARA hebben ze die
bandjes niet meer. Ze zijn des-
tijds gewist, zo konden ze weer
opnieuw gebruikt worden. Er be-
staat nog één langspeelplaat van
Wim Sonneveld alsWillem Parel.
Op die lp is een interview met
Wim Sonneveld te horen en er
staan drieParel-uitzendingen op.
Ja, misschien is er nog wel een
luisteraar ergens in het land, die
alle Parel-conférences op de
band ergens op zolder heeft lig-
gen, maar dat weet ik niet".

" De Rijkspolitiekapel, in vol ornaat, op zaterdag 10 juni in Hulsberg

Rijkspolitiekapel naar Hulsberg

Maastrichtse
Soundmix-winnares

in Goud en nieuw
MAASTRICHT - Frank Mas-
meijer zal vanaf vandaag acht
weken lang op zaterdagavond
het NCRV-televisieprogramma
'Goud en nieuw' presenteren. In
de eerste aflevering van van-
avond om 20.20 uur op Neder-
land 1 zijn Marcel Thielemans,
de Jody's Singers, Ronnie Tober
en Arie Ribbens te gast. De nieu-
we lichting bestaat uit 'Patty en
Shift' en Soundmix-winnares
Carina 'Timi Yuro' Bos. Als nog
niet landelijk bekende ster treedt
de uit Enschede afkomstige Ale-
xandra op. In Goud en nieuw
zullen iedere week 'oude beken-
de' en, artiesten van de 'nieuwe
lichting' hun nummers ten geho-
re brengen. In ieder programma
wordt de 'Gouwe Kanjer' uitge-
kozen. Dit is een Nederlandse ar-
tiest die al lang in het vak zit en
nog steeds succes heeft. Daar te-
genover staat de 'Splinter Nieu-
we', een onbekende artiest met
veel talent krijgt in 'Goud en
Nieuw' een extra pluim.

vinai na ac jUDiieumrecepue van i».uO uur
tot 21.00 uur een dansavond plaats met het
Apollo-Trio en deS.V.H.-carnavalsgroep. Be-
halve de reeds genoemde festiviteiten op za-
terdag wordt zondagochtend na de eucharis-
tieviering een Frühschoppen mét Los Cle-
mentos en de Böhmerwaldkapel gehouden.
Om 20.00 uur is Veronica'sTop 40 Discoshow
te gast in Hulsberg en op maandag 12 juni
wordt de jubileumviering besloten met een
kienavond.

HULSBERG - Een jubilerendekapel op het
jubileumfeest van een vereniging! De Rijks-
politiekapel, die haar 40-jarig bestaan viert en
in elke provincie een showoptreden verzorgt^
zal op zaterdag 10 juni in Hulsberg van de
partij zijn op het jubileumfeest van sportver-
eniging S.V.H. In het sportpark zal de Mar-
ching Band in de middaguren tussen 15.00
uur en 16.30 uur haar show- en muziekreper-
toire presenteren tijdens de voetbalwedstrijd
Hulsberg contra Caesar, 's Avonds, vanaf

19.45 uur, zal het orkest in het feestpaviljoen
aan de Sportparklaan een populair concert
geven. In aansluiting hierop wordt de dans-
muziek verzorgd door de Big Band, de Eger-
landerkapel en de Steelband, óók van de
Rijkspolitiekapel.
Overigens zijn er bij deHulsbergse Sportver-
eniging nog méér festiviteiten ter gelegen-
heid van het jubileum. Op donderdag 8 juni
beginnen die om 18.00 uur met een Jeugd Mi-
nivoetbaltoernooi. Een dag later (vrijdag)

klasgenoten
Het aardige programma Klasge-
noten, dat over een bekende Ne-
derlander en een vroegere
schoolklas gaat, neemt Koos
Postema mee naar TV 10. Totnu
toe maakte hij het voor de VOO.
Veronica heeft het vertrek van
Klasgenoten sportief opgeno-
men, zegt hij.
Er zijnbij TV 10twaalf aflevering
vanKlasgenoten gepland. Poste-
ma staat er zelf versteld van dat
het programma zolang meegaat.
„Ik had gedacht dat het al veel
eerder zou ophouden. Maar de
mensen vinden het prachtig. En,
wat ik ook niet had gedacht, er
zyn nog steeds voldoende inte-
ressante mensen te vinden om de
klas te vullen".

Koos Postema gaat zich volledig
met TV 10 bezig houden. Hij
haalt zijn schouders op over het
werk dat hem te wachten staat.
Hij ziet het niet als een zware op-
gave. „ledereen gaat naar zijn
werk".
Hij komt niet in vaste dienst van
TV 10. Postema heeft een con-
tract met de produktiemaat-
schappij van Jef Rademakers.
Deze heeft onder meer voor Pos-
tema en een erotisch programma
een driejarige overeenkomst met
TV 10 gesloten ter Waarde van 30
miljoen gulden. Postema ver-
moedt dat de gevestigde omroe-
pen zijn diensten niet meer hoe-
ven. „Heel veel is door mijn band
met TV 10 uitgesloten".

Toch vindt de nieuwe coryfee
van Joop van der Ende niet dat
hij een groot risico loopt door
zich aan TV 10 te binden. „Je

" Wim Sonneveld: in de jaren vijftig elke zaterdagavond
voor de radiomicrofoon als Willem Parel.

lengte van jaren opnieuw ver- I
toond. En dat is best leuk".

'Met een talkshow op TV 10
bereik ik beslist een top'

Koos Postema vijfavonden per week op hetscherm Herkenbaar
„Toen ik die Willem Parel-tek-
sten nog eens doorlasviel me op,
dat ook die eigenlijk nog best
konden. Er zitten, ook vandaag
de dag nog heel herkenbare din-
gen in. 't Zijn, als jeze leest, een
soort short-stories. Sommige
verhalen waren al eens in druk
verschenen".

" Wim Sonneveld is na die ra-
dio-reeks in later jaren toch ook
nog wel als Willem Parel ver-
schenen?
Asser: „Ja, in nationale program-
ma's bijvoorbeeld met een gele-
genheids-monoloog, heeft hij het
nog wel eens gedaan. Tot 1957
toe".

Met als titel 'Die goeietrjd', en als
ondertitel 'Het jaarvan de orgel-
man', is een boek verschenen
waarin 31 van de 38 Willem Pa-
rel-teksten zijn gebundeld. Uit-
gever Wim Hazeu liet in Hilver-
sum de de producer van de Pa-
rel-serie, Karel Prior, het eerste
exemplaar aan auteur Eli Asser
overhandigen.
Eli Asser, 66 jaar oud nu, was in
een ver rtv-verleden schrijver
van populaire series als 'Mimosa'
(radio), 'Het schaap met de 5 po-
ten' (tv) en van boekenals het on-
langs herdrukte 'Dagboek van
een baby.

Idee

" Hoe kwam Asser, na 35 jaar,
op het idee de Parel-uitzendin-
gen in boekvorm uit te bren-
gen?
Asser: „Een paar jaar geleden
ben ik nogal ernstig ziek ge-
weest. Ik werd gedurende een
lange periode totaal op non-ac-
tief gezet. Daarna moest ik lang-
durig revalideren. Vervolgens
ben ik kruiswoordpuzzels gaan
oplossen. En toen ik geen puzzel
meer kon zien ben ik in mijn
eigen werk gedoken. Dat lag op-
geslagen in een grote kast want
in een jaar of dertig schrijft een
mens heel wat af. Daar kwam ik
een stapel oude Mimosa-scripts
tegen, maar ik belandde ook bij
de teksten voor Willem Parel".

" Had Eli Asser die Parel-con-
férences dan niet meer op ge-
luidsbandjes?

Asser: „Nee, bandjes heb ik er

" Is het Parel-boekje het enige
boekje, dat met radio- of tv-tek-
sten van jou op de markt
kwam?
Asser: „Ook van de KRO-serie
'Het schaap met vijfpoten' is een
boekje verschenen. Daar heb ik
een hoop werk aan gehad. Dat
was puur spreektaal en dat
moest in schrijftaal worden om-
gezet. Maar verder is er nooit wat
gebundeld. Naast het 'Dagboek
van een baby' heb ik ook nog
boekjes geschreven als 'Het huis
is te klein', 'Wegens sterfgeval
gesloten' en 'De moordenaar van
Ondron', een soort persiflage op
James Bond. Maar dat waren
geen boekjes naar rtv-series".

" Is Asser nu weer van plan op-
nieuw voor radio of tv te gaan
schrijven?
Asser: „Ja, ik ben weer volop aan
de gang. Met de VARA ben ik
zelfs in onderhandeling over een
nieuwe tv-serie. Schrijven kan je
lang blijven doen, zeg ik altijd
maar en: wie schrijft, die blijft,
nietwaar? Neem nu Alexander
Pola, die is tien jaarouder danik
en hij is nog volop actief. Neem
Annie M.G. Schmidt".
Het boekje Parel-teksten woordt
door Asser omschreven als „een
leuk stukje moderne nostalgie".
Asser: „We hebben er geen idee
van of het ook verkocht zal wor-
den. Maar de kans is er, dat de
jongeren van nu, die er via hun
ouders over hebben horen vertel-
len, het ook willen lezen".

" Maar dat verklaart allemaal
nog niet hoe jeer 35 jaarna dato
toe komt met die teksten naar
een uitgever te gaan. Er is in-
middels een hele nieuwe gene-
ratie opgegroeid, die nooit van
Willem Parel heeft gehoord.
Asser: „Anderhalfjaar geleden is
mij ter gelegenheid van mjjn 65-
-ste verjaardag een groot feest
aangeboden. Freek de Jonge, die
met mijn dochter getrouwd is,
was tevoren in mijn archief gedo-
ken. En daar had hij een oude af-
levering van de Mimosa-serie ge-
vonden. Hij had een heleboel be-
kende mensen verzameld om de
teksten opnieuw op te voeren:
Mies Bouwman was er, Sylvia de
Leur, Freek zelf natuurlijk en
toen bleek, dat die teksten in
deze tijd nog best meekonden, 't
Zou best leuk zijn, geloof ik, als
de VARA eens zon oude serie
zou herhalen. De teksten zrjn er
nog. Van 'Mimosa' zyn 150 afle-
veringen uitgezonden. Die Lucil-
le Ball-shows worden ook tot in

weet natuurlrjk niet hoe vast TV
10 staat. Maar voor mij is hetrisi-
co niet zo groot. Het klinkt ouwe-
lullig, maar ik heb een contract
van driejaar. Als dat afloopt ben
ik zestig. Watkan me dan gebeu-
ren? Voor jonge mensen is het
riskanter. Maar ik denk niet dat
TV 10 mislukt".

meteen een belangrijke man uit
het Witte Huis bij Cavett. Dat is
mooi. Zo willen wij het ook".
De talkshow wordt geen nieuws-
rubriek, ofschoon wel op de ac-
tualiteit kan worden ingespron-
gen. „De ene keer hebben we
hier dertig boze boeren, de ande-
re keer een ster uitDynasty en de
derde avond drie sportmensen.
We kunnen doen wat we willen".

Geen vaste
structuur

Van onze rtv-redactie
AALSMEER - Zelf beschouwt
de vermaarde televisie-presenta-
tor Koos Postema zijn overgang
naar TV 10 niet als spectaculair.
Hij heeft tot nu toe voor bijna alle
omroepen gewerkt, dus waarom
nietvoor de nieuwe commerciële
zender, zegt hij nuchter. Poste-
ma kreeg dus van TV-10 het zeer
aantrekkelijke aanbod om een
praatshow te maken, die vijf
avonden in de week om halfelf's
avonds wordt uitgezonden. „Van
die horizontale programmering
gaat een grote kracht uit. Het is
prachtig om op zon manier een
informatief of semi-informatief
programma te presenteren. In
die zin bereik ik nu een top".

De programmering biedt hem de
gelegenheid om eventueel met-
een terug te kunnen komen op
zaken die hij een dag tevoren in
zijn show heeft behandeld. „In
Hilversum is dat niet mogelijk.
Dan moet je een week wachten,
voordat je weer aan de beurt
bent. Nu kan je snel reageren".
Hij vertelt dat hij op de Ameri-
kaanse televisie zag hoe de film-
acteur Warren Beatty in het po-
pulaire praatprogramma van
Dick Cavett uithaalde naar het
Vietnambeleid van de regering.
Het Witte Huis vond dat te ver
gaan. „De volgende avond zat

Het programma krijgt geen vaste
structuur, onderstreept Poste-
ma. „Als we dat zouden doen,
zijn we verloren. Dan word je op
een gegeven moment slachtoffer
van de structuur. Nu kan alles".
Waarschijnlijk zal hij, naar het
voorbeeld van de Amerikaanse
presentator Johnny Carson, wel
elke keer het programma openen
met enige spitvondige grappen.
Daarover wordt nog overlegd
met een handjevol tekstschrijr
vers.
De populaire presentator vindt
half elf geen ongelukkige tijd
voor zijn talkshow. „In de ver-
pakking van TV 10 geloof ik er
zeker in. Als een Teleac-cursus
voor of na me zou zitten, zoals op
Nederland 3, werd het wellicht
moeilijker". Nu wordt het praat-
programma ingesloten door ge-
zinsamusement, spannende poli-
tieseries en erotiek.

(ADVERTENTIE)
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Vrouwen niet technisch?
DSM wil het tegendeel bewijzen.
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Riek Nolov
zondag in

Raadskelder

" Bandleider Riek Nolov

HEERLEN - De Heerlense ker-
mis wordt zondagavond 'muzi-
kaal' voortgezet in 'De Raadskel-
der' schuin tegenover het stad-
huis. Eddy Jurg, uitbater van
deze kelder waar vroeger het fa-
meuze Castellum was gevestigd,
heeftRiek Nolov gecontracteerd.
Jurg: „Omdat wy in het hart van
Heerlen zitten en er tijdens de
kermisdagen veel volk op de
been is, kan het een bijzondere
avond worden".
Vanaf tien uur 's avonds treedt
sologitarist/zanger Nolov met
zijn groep op. De entree is gratis.

" Koos Postema (57): ,Jdet programma krijgt geen vaste structuur. Anders zijn we verlo-
ren en slachtoffer van die structuur".
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